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وشكر تقدير 
ت أداة املساعدة العملية هذه عمالً بقرار الجمعية العامة 196/69 املتعلق باملبادئ التوجيهية الدولية بشأن تدابري منع  أُِعدَّ

الجرمية والعدالة الجنائية فيام يتعلق باالتِّجار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم أخرى. وتولَّ تنسيق العمل عىل 

إعدادها قسم دعم املؤمتر يف فرع الجرمية املنظمة واالتجار غري املرشوع التابع لُشعبة شؤون املعاهدات يف مكتب األمم 

خارج  من  مساهمة  بفضل  إعدادها  وتيسَّ  املكتب(؛  أو  والجرمية  رات  املخدِّ )مكتب  والجرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة 

مة من إيطاليا. امليزانية مقدَّ

مة من الدول األعضاء. وقد أعدَّ وثيقَة املعلومات التقنية األساسية  وتستند أداة املساعدة العملية إل حدٍّ كبري إل ُمدخالت مقدَّ

التي ُصنِّفت من أجل وضع املبادئ التوجيهية، ستيفانو ماناكوردا )خبري استشاري(، وأنجز الصيغَة النهائية ألداة املساعدة 

رات والجرمية وهم  م مساهامت قيِّمًة يف هذا الصدد موظفون يف مكتب املخدِّ العملية مارك بالسيلز )خبري استشاري(. وقدَّ

بان  تانيا بانيويلوس وسيتاللني كاستنييدا وسيلسو كوراتشيني ونوديريون إبراجيموف وسياوهونغ يل وكاثرين موغانغا، واملتدرِّ

رات  متها وكاالت رشيكة مع مكتب املخدِّ الداخليان تيمور توسرياي وآنا لونغي. واستُفيد يف إعداد األداة أيضاً من تعليقات قدَّ

القانون  لتوحيد  الدويل  واملعهد  للجامرك  العاملية  واملنظمة  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم  والجرمية، ومنها منظمة 

الخاص واملنظمة الدولية للرشطة الجنائية.

وزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون الدولــي

الوكالــة اإليطاليــة للتعــاون مــن أجــل التنميــة 
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تصـدير
تهدف أداة املساعدة العملية هذه، التي رعت إعداَدها إيطاليا، إل تعزيز تنفيذ املبادئ التوجيهية الدولية بشأن تدابري 

منع الجرمية والعدالة الجنائية فيام يتعلق باالتِّجار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم أخرى، التي أقرَّتها لجنة 

منع الجرمية والعدالة الجنائية يف فيينا يف عام 2014 واعتمدتها الجمعية العامة يف قرارها 196/69 املؤرَّخ 18 كانون األول/

ديسمرب 2014.

إنَّ الرتاث الثقايف شاهد فريد من نوعه عىل هوية الشعوب والبرش. وإنَّ حاميته أمر حتمي الزم يقع عىل عاتق البرشية.

واالتِّجار باملمتلكات الثقافية يحرم الشعوب من مقوِّمات جوهرية يف هويتها ومن موارد مثينة من أجل التنمية املستدامة 

راً بهذا الشكل  لديها، حيث يجرِّدها من ماضيها ومن ثم يغبنها مستقبلها. والبلدان النامية هي ضمن أشد البلدان ترضُّ

ا أنه تمَّ إدراج مكافحة جميع أشكال الجرمية املنظمة وحامية الرتاث  من أشكال الجرمية املنظَّمة. ولذا فإنَّ من املهمِّ جدًّ

الثقايف يف خطة التنمية املستدامة لعام 2030.

التنظيامت  لدى  للربح  محتمالً  مصدراً  تجعلها  الثقافية  املمتلكات  بها  تتَّسم  التي  بثمن  ر  تُقدَّ ال  التي  القيمة  إنَّ 

اإلرهابية  الجامعات  بعض  من  للتهديد  أيضاً  متزايد  نحو  عىل  معرَّضة  الثقافية  املمتلكات  أصبحت  وقد  اإلجرامية. 

)األيديولوجية(  معتقداتها  تتحدى  قيامً  متثِّل  ألنها  رها  تدمِّ أو  اإلجرامية،  أنشطتها  لتمويل  تستخدمها  التي  املعيَّنة، 

ي  التصدِّ إل  األعضاء  الدوَل  وتكراراً  مراراً  واالجتامعي  االقتصادي  واملجلس  العامة  الجمعية  دعت  وقد  اإلجرامية. 

ة«. ولذلك فإنَّ إعداد املبادئ التوجيهية الدولية حظي بالتشجيع  بطريقة أكرث فعاليًة لهذا النوع من »الجرمية املستجدَّ

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب  من لجنة منع الجرمية والعدالة الجنائية ومن مؤمتر األطراف يف 

أكرث  من  واحداً  بوصفها  الغرض،  لهذا  مفيدة  كثرية  أدوات  فعالً  م  تقدِّ املذكورة  هذه  بالريمو  اتفاقية  وإنَّ  الوطنية. 

ماً التي تحظى مبستوى من التصديق عليها يكاد يرقى إل العاملية. الصكوك القانونية الدولية تقدُّ

الجرمية والعدالة  الثقافية من منظور منع  املمتلكات  التوجيهية فهي مجموعة مبادئ شاملة بشأن حامية  املبادئ  ا  أمَّ

الجنائية. وال ريب يف أنها تسهم يف سدِّ ثغرة يف النظام القانوين الدويل، من حيث إنها تزوِّد املجتمع الدويل بصك شامل 

بشأن مكافحة األفعال الجرمية ذات الصلة باملمتلكات الثقافية.

ومبا أنَّ املبادئ التوجيهية ينبغي تطبيقها »يف أيِّ ظرف، مبا يف ذلك أيُّ ظرف استثنايئ« )املبدأ التوجيهي 48(، فهي أداة 

ا يف مكافحة جملة واسعة من األنشطة اإلجرامية، مبا يف ذلك التدمري الشائن للممتلكات الثقافية والتجارة غري  مفيدة جدًّ

القانونية بها بأيدي الجامعات اإلرهابية، مام سلَّم به مجلُس األمن باعتباره خطراً آخذاً يف االزدياد.

وإنَّ التزام إيطاليا الثابت منذ عهد طويل مبكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية وبحامية الرتاث الثقايف قد حدا ببلدنا إل 

اإلسهام يف صياغة مرشوع املبادئ التوجيهية وإل تأييد اعتامدها بقوة، بتعاون وثيق مع جميع الدول األعضاء، وكذلك إل 

متويل إعداد أداة املساعدة العملية هذه.

الدولية  الكيانات  الثقايف، يف رشاكة مع  الرتاث  النشاط يف تعزيز حامية  التعاون اإليطايل عىل  السنني، دأب  وعىل مدى 

ة ومنها برامج التدريب وبناء القدرات، وترميم الرتاث املعامري والفني، والتجديد العمراين  املعنية، من خالل ُسبل عدَّ

يف املدن، والدراسات والبحوث. ويف هذا السياق، موَّل التعاون اإليطايل يف عام 2011 إعداد املرشوع األول يف صياغة 

املبادئ التوجيهية بواسطة املجلس االستشاري الدويل للشؤون العلمية والفنية التابع لربنامج األمم املتحدة ملنع الجرمية 

والعدالة الجنائية. 

ويف هذا السياق كذلك، أسهمت إيطاليا أيضاً يف إنشاء مجموعة عمل تُعنى مبكافحة متويل تنظيم الدولة اإلسالمية )تنظيم 

داعش( فيام يخص نهب اآلثار التاريخية واملمتلكات الثقافية؛ وتتول إيطاليا رئاسة هذه املجموعة حاليًّا.

ويسُّنا أيضاً أن نستذكر الدور الذي تؤديه قيادة جهاز حامية املمتلكات الثقافية، التابع لسالح الرشطة والدرك الوطني 

)Arma die Carabinieri(. ويف عام 1969، كانت إيطاليا أول بلد يُنشئ هيئة إلنفاذ القانون متخصصة من هذا القبيل، 

وهي جهاز حاسم األهمية للحامية الفعالة للممتلكات الثقافية، حسبام يرد تبيانه يف إطار املبدأ التوجيهي 29. وسوف 
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تشكِّل هذه القيادة أيضاً األساَس الذي تقوم عليه فرقة العمل »متحدون من أجل الرتاث«، التي تتول التنسيق بشأنها 

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(.

الداخلية.  ترشيعاتها  تستعرض  أن  لذلك  تبعاً  األعضاء  للدول  ينبغي  الوطني،  الصعيد  عىل  التوجيهية  املبادئ  تنفيذ  ويف 

باعتبار  الوطنية،  الترشيعات  بني   − املواءمة  حتى  بل   − التقريب  برضورة  واسع  نطاق  عىل  ُسلِّم  فقد  ذلك،  عىل  وعالوة 

الثقافية  الرتاثات  قانون  استحداث  يف  النهايئ  الهدف  بلوغ  إمكانية  مع  الثقايف،  الرتاث  حامية  بشأن  أولوية   ذلك 

)Lex Culturali( والذي من شأنه أن يأخذ يف االعتبار متاماً الطابع الفريد الذي يتميز به هذا املوضوع.

رات  وسوف يتطلب تنفيذ املبادئ التوجيهية تنفيذاً فعاالً أعىل مستوى من التآزر بني مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ

والجرمية وغريه من املنظامت الدولية ذات الصلة، ومنها مثالً اليونسكو واملنظمة الدولية للرشطة الجنائية واملعهد الدويل 

وتجديد  حفظ  لدراسة  الدويل  واملركز  للمتاحف  الدويل  واملجلس  للجامرك  العاملية  واملنظمة  الخاص  القانون  لتوحيد 

املمتلكات الثقافية. كام أنَّ املشاركة الناشطة من جانب القطاع الخاص واملجتمع املدين سوف تكون حاسمة األهمية يف 

تنفيذ املبادئ التوجيهية.

إنَّ اعتامد املبادئ التوجيهية يبنيِّ بجالء الوعي املتطور واملتنامي ضمن املجتمع الدويل بالحاجة إل زيادة التعاون الدويل 

يف هذا امليدان. وإننا نأمل أن تكفل الدول األعضاء جميعها بلوغ أعىل مستوى من التقدير واالعتبار لكل مبدأ توجيهي 

وللروح التي ألهمت النفوَس باعتامدها وباستحداث أداة املساعدة العملية هذه.

وإنَّ إيطاليا عىل استعداد للتشارك يف خربتها مع جميع الرشكاء. كام أنَّ جهودنا املشرتكة معاً سوف تسهم من ثم يف توفري 

الحامية الفعالة للرتاث الثقايف من طائلة الجرمية املنظمة واإلرهاب، دفاعاً عن كل الشعوب وتاريخها وهويتها.

داريو فرانشسكيينباولو جنتيلوني

 وزير الشؤون اخلارجية
والتعاون الدويل

 وزير التراث الثقافي واألنشطة 
الثقافية والسياحة
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مـة مقـدِّ

األمم  مكتُب  أعدَّ   ،19/2010 واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  وبقرار  و186/68   180/66 العامة  الجمعية  بقراري  عمالً 

رات والجرمية مرشوع املبادئ التوجيهية، بالتشاور مع الدول األعضاء، وبالتعاون الوثيق، حسب  املتحدة املعني باملخدِّ

)اإلنرتبول(  الجنائية  الدولية للرشطة  )اليونسكو( واملنظمة  للرتبية والعلم والثقافة  املتحدة  األمم  االقتضاء، مع منظمة 

ة. وغريهام من املنظامت الدولية املختصَّ

باالتِّجار  الجنائية فيام يتعلق  الجرمية والعدالة  الدولية بشأن تدابري منع  التوجيهية  املبادئَ  العامة  الجمعيُة  واعتمدت 

باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم أخرى، يف قرارها 196/69 الصادر يف 18 كانون األول/ديسمرب 2014.

باملمتلكات  االتجار  من  الحامية  عملية  من  الجنائية  والعدالة  الجرمية  منع  جوانب  إل  التوجيهية  املبادئ  وتستند 

الثقافية، وقد ُروعي فيها استعراض للمامرسات واملبادرات الجارية يف عدة بلدان للتصدي ملشكلة االتجار باملمتلكات 

الثقافية، كام روعيت فيها املبادئ واملعايري املنبثقة عن تحليل الصكوك القانونية الدولية التالية: االتفاقية بشأن الوسائل 

التي تُستخَدم لحظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة؛)1( واالتفاقية املتعلقة 

القانون  التي اعتمدها املعهد الدويل الخاص لتوحيد  رة بطرق غري مرشوعة،)2(  الثقافية املسوقة أو املصدَّ باملمتلكات 

باملياه؛)3( واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب  الثقايف املغمور  الرتاث  الخاص؛ واالتفاقية بشأن حامية 

مسلح)6(  نزاع  نشوب  حالة  يف  الثقافية  امللكية  واتفاقية حامية  الفساد؛)5(  ملكافحة  املتحدة  األمم  واتفاقية  الوطنية؛)4( 

املتعلق   ،1949 آب/أغسطس   12 يف  املعقودة  جنيف  التفاقيات  اإلضايف  والربوتوكول  والثاين؛)7(  األول)6(  وبروتوكوليها 
بحامية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية.)8(

وحسبام ورد يف قرار الجمعية العامة 196/69، فإنَّ هذه املبادئ التوجيهية غري ملزِمة وهي تُتاح للدول األعضاء لتنظر فيها 

يف سياق إعداد وتعزيز سياساتها واسرتاتيجياتها وترشيعاتها وآلياتها للتعاون بشأن منع الجرمية والعدالة الجنائية والرامية 

التوجيهية  املبادئ  وتصلح  األوضاع.  من جرائم يف جميع  به  يتصل  وما  الثقافية  باملمتلكات  االتجار  ومكافحة  منع  إل 

الجنائية  والعدالة  الجرمية  منع  تدابري  القدرات يف مجال  لبناء  وكأداة  الوطنيني  السياسات  ملقرري  الستخدامها كمرجع 

األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 823 ، الرقم 11806.  )1(  

املرجع نفسه، املجلد 2421، الرقم 43718.  )2(  

املرجع نفسه، املجلد 2562، الرقم 45694.  )3(  

املرجع نفسه، املجلد 2225، الرقم 39574.  )4(  

املرجع نفسه، املجلد 2349، الرقم 42146.  )5(  

املرجع نفسه، املجلد 249، الرقم 3511.  )6(  

املرجع نفسه، املجلد 2253، الرقم 3511.  )7(  

املرجع نفسه، املجلد 1125، الرقم 17512.  )8(  
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الرامية إل مكافحة االتجار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم، بالتنسيق مع اليونسكو وسائر املنظامت الدولية 

املختصة، حسب االقتضاء. 

أن يستحدث،  رات والجرمية  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  العامة، يف قرارها 196/69، إل مكتب  الجمعية  وقد طلبت 

يف  واضعاً  التوجيهية،  املبادئ  تنفيذ  تساعد عىل  أداَة مساعدٍة عملية  األعضاء،  الدول  مع  وبالتشاور  االقتضاء،  حسب 

التعليقات  التوجيهية،)9( وكذلك  املبادئ  إعداد هذه  التي ُوضعت من أجل  األساسية  التقنية  املعلومات  اعتباره وثيقة 
التي أبدتها الدول األعضاء.)10(

املبادئ  تنفيذ  سياق  يف  الدول  إل  املساعدة  تقديم  بهدف  هذه  العملية  املساعدة  أداة  استُحدثت  فقد  عليه،  وبناًء 

املهنيون  واملامرسون  القانون  إنفاذ  وسلطات  املعنية  الوطنية  السلطات  تستعملها  ليك  خصيصاً  مت  وُصمِّ التوجيهية. 

هة بخصوص التنفيذ العميل  ومقرِّرو السياسات العامة العاملون يف ميدان املمتلكات الثقافية. وقد تكون املقرتحاُت املوجَّ

لبعض املبادئ التوجيهية مجديًة أيضاً لألفراد واألشخاص االعتباريني العاملني يف سوق املنتجات الفنية املرشوعة واملجاالت 

ذات الصلة بذلك.

الدويل والقانون  القانون  تتَّسق مع أحكام  العملية ملزِمًة، والقصد منها هو استعاملها بطريقة  أداُة املساعدة  وليست 

الوطني ذات الصلة.

.www.unodc.org :رات والجرمية متاحة يف املوقع الشبيك الخاص مبكتب املخدِّ  )9(  

 Updated compendium of comments from member States on( األعضاء الدول  الواردة من  للتعليقات  ثة  خالصة وافية محدَّ  )10(  
 the draft specific guidelines on crime prevention and criminal justice responses with respect to trafficking in cultural property 

.))E/CN.15/2013/CRP.7/Rev.1(
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المنع أواًل- استراتيجيات 

جمع المعلومات والبيانات ألف- 

للممتلكات  بيانات  قواعد  أو  جرد  قوائم  وتطوير  إنشاء  ي 
�ف تنظر  أن  للدول  ينبغي    -1 التوجيهي  المبدأ 

ممتلكات  تسجيل  عدُم  وال يعدُّ  االتجار.  من  الممتلكات  تلك  حماية  بغرض  االقتضاء،  حسب  الثقافية، 

ي استبعادها من الحماية من االتجار وما يتصل 
ي قوائم الجرد المعنية بأيِّ حال من االأحوال سبباً �ف

ثقافية �ف

به من جرائم.

عىل  إليها  الوصول  ُسبل  )مقصورة  جرد  قامئة  يف  املوضوع  بهذا  الصلة  ذات  الثقافية  املمتلكات  من  أيٍّ  تسجيل  إنَّ 

بها.  املتَّجر  األشياء  اسرتداد  تحقيق  يف  وكذلك  به،  االتِّجار  منع  يف  مفيد  تدبري  هو  معنية(  مؤسسة  أيِّ  يف  العاملني 

وغريها  الرشطة  يدعم  وأن  السلطات،  جانب  من  الثقافية  األشياء  ماهية  استبانة  يسهِّل  أن  ميكن  التسجيل  كام أنَّ 

للمطالبات باستعادتها وإعادتها  الثقافية وتحديد منشأها، وأن يوفر أساساً سليامً  الرقابة يف رصد األشياء  من أجهزة 
إىل موطنها.)11(

الفنية؛ وهذا  البيانات املوثوقة والشاملة عن الجرائم ضد األعامل  الراهن، ال يوجد سوى كمٍّ محدود من  ويف الوقت 

قصور  تنطوي عىل جوانب  تُتاح  التي  املعلومات  أنَّ  بل  ذاتها،  بحدِّ  اإلحصائية  البيانات  إىل  افتقاراً  هناك  أنَّ  ال يعني 

الثقافية  باملمتلكات  االتجار  عن  الدولية  البيانات  قواعد  إىل  املعلومات  بتوريد  الدول  قيام  عدم  مثالً  ومنها  محتملة، 

أو بخصوص القيمة التقديرية لقطعة مفردة منها.)12( وتبنيِّ البحوُث أنَّ هناك ارتباطاً إيجابيًّا بني املعلومات املوجودة يف 

قاعدة بيانات أو قامئة جرد واحتامل تحقُّق اسرتداد قطعة فنية مصادفًة كانت مفقودة، وذلك بفضل اإلشهار باإلعالنات 
ذي الصلة الناتج عن قاعدة البيانات أو قامئة الجرد.)13(

ومن املهم أن يُذكر أنه بسبب ضخامة كمِّ املمتلكات الثقافية التي تظل غري مكتَشفة ومحدودية املوارد املتاحة من 

أجل الجرد الشامل للممتلكات الثقافية بجميع أشكالها ذات الصلة، قد ال يُوَضع يف الحسبان يف قوائم الجرد وقواعد 

البيانات لدى دولٍة ما كل غرض من األغراض التي تقع ضمن حدودها. غري أنه ال ينبغي النعدام توثيق تلك األغراض 

واألشياء أن يؤدِّي إىل استبعادها من الحامية من االتجار وما يتصل به من جرائم. وإضافًة إىل ذلك، تستطيع الدول أن 

قد تكون قامئة الجرد الشاملة ذات أهمية خصوصية أيضاً يف املناطق املمزقة بالحروب أو غري ذلك من األزمات من أجل تحديد وطأة التأثري   )11(  
املحتمل املبارش أو غري املبارش من جراء نزاع ما عىل املمتلكات الثقافية.

.Thomas D. Bazley, Crimes of the Art World )Santa Barbara, California, Praeger, 2010( انظر  )12(  

 Mark Durney, “How an art theft’s publicity and documentation can impact the stolen object’s recovery rate”, انظر  )13(  
.Journal of Contemporary Criminal Justice, vol. 27, No. 4 )2011(, pp. 438-448
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تُدِخل معلومات عن مفردات القطع األثرية يف قامئة جرد حاملا يتم العثور عليها، حتى قبل اختتام اإلجراءات التي تُتبع 
يف تحديد هويتها.)14(

دة − أو تطويرها، يف حال وجودها،)15( عىل أنه ينبغي أن تكون  وميكن أن تنظر الدول يف إنشاء قوائم جرد وطنية موحَّ

قة وينبغي أن تشمل جميع املمتلكات الثقافية ذات الصلة الخاضعة للملكية العمومية. وميكن أن تُدَمج  شاملة ومنسَّ

يف قوائم الجرد تلك السجالُت والفهارس املوجودة وأن تكون موصولة بقوائم الجرد املوجودة من قبُل )العمومية منها 

لكل  متاحاً  إليها  الوصول  ُسبل  جعل  أيضاً  وميكنها  الوطنية.  البيانات  قواعد  تضم  قة  منسَّ شبكة  يف  معاً(  والخصوصية 

ل أن يكون ذلك من خالل بوابة حاسوبية متاحة مبارشًة أو قاعدة بيانات  السلطات العمومية الوطنية واألجنبية، ويُفضَّ

رقمية وحيدة متعددة اللغات متاحة مبارشًة أيضاً لتيسري ُسبل الوصول إليهام والتدقيق املقابل. ورهناً برشوط صارمة، 

ميكن أن تنظر الدول يف جعل ُسبل الوصول إل قوائم الجرد هذه )أو إل بعض املجاالت املقيَّدة منها( متاحة لألفراد غري 

الرسميني والكيانات من القطاع الخاص )مثالً رشكات التأمني واملحامني والباحثني( ممن جرى تسجيلهم.

مثالً  واملمتلكات، ومنها  املجموعات  الخصوصيَة من  املقتنياِت  الجرد  قوائم  إدراجها يف  الدول يف  تنظر  أن  أيضاً  وميكن 

املمتلكات الثقافية الكنسية ومحتويات أو مقتنيات املكتبات التاريخية القدمية العهد واملؤسسات واملتاحف والرشكات 

إدراج قُطعٍة فنية يف قامئة جرد عىل رشح وصفي من مالكها أو حائزها؛ ويف تلك  الخصوصية. وميكن أن يشتمل أيضاً 

الحاالت ينبغي الحصول عىل إذن املالك، وميكن يف الوقت نفسه منح حوافز )عىل سبيل املثال، حوافز مالية أو رضيبية( 

يف هذا الصدد.

كام ميكن أن تنظر الدول، بالتعاون مع املؤسسات الثقافية والقطاع الخاص، يف اعتامد معيار دويل متعدد اللغات مشرتك 

لجرد املمتلكات الثقافية، باعتبار ذلك وسيلة لتسهيل تبادل املعلومات وتداولها. ويف هذا الصدد، ميكن أن تستخدم الدول 

األثري  الغرض  وثيقة هوية  مثالً  املتَّبعة حاليًّا، ومن ذلك  والدولية  الوطنية  املعايري  بتطبيق  منه  تنطلق  أساسيًّا  مرجعاً 

)القطعة(. وهذا معيار دويل يرعى متويله مجلُس املتاحف الدويل )ICOM( بشأن وصف األغراض أو القطع الثقافية، 

ويشمل صوراً ضوئية )فوتوغرافية( لألعامل الفنية املقصودة، ووصفاً موجزاً لها وتصنيفاً لنوع الغرض واملواد والتقنيات 

املستخدمة يف ابتداعه.)16( وينرش أيضاً املجلُس املذكور »القامئَة الحمراء«،)17( التي تصنِّف فئات األغراض أو القطع األثرية 

دة باملخاطر يف أشدِّ مناطق العامل ُعرضة لألخطار، وذلك بغية الحيلولة دون بيعها أو تصديرها عىل  أو األعامل الفنية املهدَّ

نحو غري قانوين.

الدورة  أُجريت خالل  التي  الثقافية،  باملمتلكات  املرشوع  االتجار غري  الحامية من  بشأن  املواضيعية  املناقشة  أثناء  ويف 

التاسعة عرشة للجنة منع الجرمية والعدالة الجنائية، أشارت الدول إل إنشاء قوائم جرد وطنية وقوائم باملمتلكات الثقافية 

وكذلك، حيثام أمكن، محفوظات )أرشيف( بالصور الفوتوغرافية للقطع من هذه املمتلكات، وإل إنشاء قواعد بيانات 

وطنية، مع توفري اإلمكانية لربط قواعد البيانات الوطنية بعضها ببعض وبقواعد البيانات الدولية، وخصوصاً قاعدة بيانات 

اإلنرتبول الخاصة باألعامل الفنية املسوقة.

انظر أيضاً قرار املجلس االقتصادي واالجتامعي 23/2008 املعنون »الحامية من االتجار باملمتلكات الثقافية«؛ والتقريرين عن دوريت لجنة   )14(  
منع الجرمية والعدالة الجنائية التاسعة عرشة والعرشين )الوثائق الرسمية للمجلس االقتصادي واالجتامعي، 2010، امللحق رقم E/2010/30( 10(، واملرجع 
نفسه، 2011، امللحق رقم E/2011/30( 10((، والتقرير عن اجتامع فريق الخرباء املعني بالحامية من االتجار باملمتلكات الثقافية، املعقود يف فيينا من 
املرشوع  غري  االتجار  ملكافحة  والعملية  القانونية  التدابري  واليونسكو،  )UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2(؛   2009 الثاين/نوفمرب  ترشين   26 إل   24
باملمتلكات الثقافية، دليل اليونسكو )باريس، شعبة املعايري الدولية − قسم الرتاث الثقايف، 2006(؛ وميثاق كورمايري، املعتمد أثناء حلقة العمل الدولية 

املعنية بحامية املمتلكات الثقافية والفنية، املعقودة يف كورمايري، إيطاليا، من 25 إل 27 حزيران/يونيه 1992.

لالطالع عىل أمثلة عىل البلدان التي أنشأت قواعد جرد من هذا النحو، يُرَجع إل تقارير الدول األعضاء عن التدابري التي اعتمدتها لتنفيذ   )15(  
 167 EX/20 االتفاقية بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استرياد ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة )1970(، وثائق اليونسكو

.28 C/35و

.http://archives.icom.museum/objectid :متاح يف املوقع الشبيك  )16(  

.http://icom.museum/what-we-do/programmes/fighting-illicit-traffic.html :متاح يف املوقع الشبيك  )17(  

http://www.undocs.org/UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2
http://archives.icom.museum/objectid/
http://icom.museum/what-we-do/programmes/fighting-illicit-traffic.html
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وقد أُدرجت توصيات يف هذا الصدد ضمن التدابري الوقائية ذات الصلة التي ينبغي للدول أن تتخذها من أجل حامية 

املمتلكات الثقافية، حسبام ورد بيانه يف وثائق أخرى صادرة عن األمم املتحدة.)18( 

وتشمل األمثلة عىل قواعد البيانات ما ييل:

قواعد بيانات الجهات الحكومية/أجهزة الشرطة

االتحادي  التحقيقات  مكتب  يديره  الذي  فايل(،  آرت  ستولن  )ناشينال  املسوقة  الفنية  لألعامل  الوطني  •  امللف   

األمريكية املتحدة  الواليات  يف   )FBI(

املسوقة الفنية  لألعامل  اإلنرتبول  بيانات  قاعدة   •  

•  قاعدة بيانات لندن لألعامل الفنية املسوقة، التي يديرها مكتب سكوتلند يارد الجديد )املركز الرئييس لرشطة   

الشاملية وأيرلندا  العظمى  لربيطانيا  املتحدة  اململكة  لندن(، 

إيطاليا يف  )الكارابينيريي(  والدرك  الرشطة  مديرية  لها  تشغِّ التي  ليوناردو،  دايت  بانكا  بيانات  قاعدة   •  

أملانيا يف  االتحادي  الجنايئ  املكتب  لها  يشغِّ التي   ،)NNSACH( املسوقة  الثقافية  السلع  بيانات  قاعدة   •  

الوطنية  للرشطة  التابع  الفرنيس  الداخيل  األمن  مكتب  لها  يشغِّ التي   ،)TREIMA( »ترميا«  بيانات  قاعدة   •  

بيانات أخرى لها دائرة الحرس املدين اإلسباين، من بني قواعد  التي تشغِّ  ،)Dulcinea( »بيانات »دولثينيا قاعدة   •  

قواعد البيانات الخصوصية

املسوقة الفنية  األعامل  بيانات  قاعدة  ريجيسرت(،  لوس  )آرت  الفنية  املفقودات  سجل   •  

)AXA Art( آرت«  »آكسا  التأمني  لها رشكة  تشغِّ التي  املسوقة،  الفنية  لألعامل  بلجيكا  بيانات  قاعدة   •  

لها الرابطة الدولية لبائعي الكتب التاريخية  •  قاعدة بيانات منظمة الكتب املسوقة Stolen-book.org، التي تشغِّ  

القدمية

املفقودة  الفنية  لألعامل  األملانية  املؤسسة  لها  تشغِّ التي  املفقودة،  الفنية  لألعامل  اإلنرتنت  بيانات  •  قاعدة   

)Deutsches Zentrum Kulturgutverluste(

قواعد بيانات منظمات غير حكومية/جمعيات خيرية

املنهوبة  الفنية  األعامل  مفوضية  له  تشغِّ الذي  املنهوبة،  الثقافية  املمتلكات  عن  للمعلومات  املركزي  •  السجل   

يف أوروبا

قواعد بيانات بشراكة بين القطاعين العام والخاص

بيانات  قاعدة  وهي  روزنربغ:  رايشسالتري  آينزستشتاب  تنظيم  بواسطة  الثقافية  املمتلكات  نهب  بيانات  •  قاعدة   

بقضايا  املعني  املؤمتر  تشغيلها  يف  يشرتك  التي  بوم(،  دو  جو  )غالريي  الوطنية  العرض  صالة  يف  الفنية  القطع 

مع  بالتعاون  املتحدة،  الواليات  يف  الهولوكوست  ذكرى  إحياء  ومتحف  أملانيا  ضد  اليهودية  املادية  املطالبات 
أرشيف()19( )بونديس  األملاين  االتحادي  األرشيف 

إدارة  تديره  الذي  واألوروبية،  الخارجية  الشؤون  لوزارة  التابع  الدبلومايس  األرشيف  مركز  دبلومايس:  •  فرانس   
الفنية)20( األعامل  اسرتداد  ومفوضية  املتحدة  للواليات  التابعة  الوطنية  والسجالت  األرشيف 

.)UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/CRP.1( انظر الحاشية 14 وورقة غرفة االجتامعات عن الحامية من االتجار باملمتلكات الثقافية  )18(  

.www.errproject.org/jeudepaume :متاح يف املوقع الشبيك  )19(  

.www.archives.gov/research/holocaust/international-resources/navigate.html :متاح يف املوقع الشبيك  )20(  

http://Stolen-book.org
http://www.errproject.org/jeudepaume
http://www.archives.gov/research/holocaust/international-resources/navigate.html
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يعاتها الوطنية، أن تعت�ب الممتلكات الثقافية  ه ت�ش ف المبدأ التوجيهي 2-  ينبغي للدول، حيثما أمكن وفقاً لما تج�ي

ي قائمة جرد الممتلكات 
لًة �ف ف تنص عىل الملكية الوطنية أو ملكية الدولة لتلك الممتلكات مسجَّ ي تسن قوان�ي

للدولة ال�ت

ا بهذا الشأن. ا عامًّ يطة أن تكون تلك الدولة قد أصدرت بياناً رسميًّ الثقافية الرسمية للدولة المالكة، �ش

تشري املمتلكات الثقافية املعنية حسبام يتناولها باملناقشة هذا املبدأ التوجيهي إل )أ( املمتلكات الثقافية غري املكتشفة التي 

تندرج ضمن نطاق القوانني ذات الصلة التي تنص عىل امللكية الوطنية أو عىل ملكية الدولة، أو )ب( املمتلكات الثقافية 

لة من  ا مسجَّ لة وإمَّ ا غري مسجَّ املكتَشفة التي تندرج ضمن نطاق قوانني امللكية الوطنية أو ملكية الدولة ذات الصلة، وهي إمَّ

قبُل )انظر املبدأ التوجيهي 1 لالطالع عىل مناقشة عن املمتلكات الثقافية املكتَشفة وقوائم الجرد وقواعد البيانات(.

لًة يف قوانني الجرد  الثقافية املعنية الخاصة بدولٍة أخرى باعتبارها مسجَّ وميكن أن تعرتف الدول، حيثام أمكن باملمتلكات 

الوطنية الخاصة بتلك الدولة، وذلك بغية زيادة التعاون الدويل عىل مكافحة ومنع االتجار غري املرشوع باملمتلكات الثقافية 

لة يف قوائم الجرد الخاصة بدولٍة ما ميكن  وما يتصل به من جرائم. فإنَّ االعرتاف باملمتلكات الثقافية املعنية باعتبارها مسجَّ

أن يكون له تأثريات إيجابية، مبا فيها ما ييل:

لة املسجَّ غري  الثقافية  املمتلكات  مسألة  معالجة   •  

الدويل،  الصعيد  عىل  وحضورها  بالدول  الخاصة  الجرد  قوائم  إل  الوصول  ُسبل  إتاحة  زيادة  صوب  •  اإلسهام   

والدولية الوطنية  الجرد  وقوائم  البيانات  قواعد  بني  املوصولية  زيادة  إل  يؤدي  أن  شأنه  مام من 

قوائم  بتوفُّر  وذلك  للسقة،  اإلثباتية  لألدلة  ثم  ومن  للملكية،  واضح  تحديد  والقضاة  العامني  عني  للمدَّ •  يُتاح   

املتَّجر  الثقافية  للممتلكات  القضائية  أقرَّتها دول متعددة، مام ميكن أن يؤدي إل زيادة كفاءة املالحقات  جرد 

غري  نحو  عىل  املستخرجة  أو  املنهوبة،  أو  املسوقة  أو  مرشوع،  غري  نحو  عىل  املستوردة  أو  رة  املصدَّ أو  بها، 

مرشوع غري  نحو  عىل  بها  املتاجر  الثقافية  املمتلكات  بشأن  أعم  بوجه  وكذلك  مرشوع، 

الثقافية  للممتلكات  الدولة  الرسميني إشعار مسبَّق واضح بشأن ملكية  للتجار واملتاحف واألفراد من غري  •  يُتاح   

األجنبية الدول  ويف  محليًّا  الدولة  تلك  مطالبة  صحة  وبشأن  املعنية 

ة دول قوانني ال لبس فيها بشأن امللكية الوطنية أو ملكية الدولة  ووفقاً لواجب الدول يف حامية املمتلكات الثقافية، سنَّت عدَّ

لبعض املمتلكات الثقافية املعيَّنة، برصف النظر عن مامرسة السيطرة املادية عليها، مبا يف ذلك يف األحوال التي تظل فيها 

املمتلكات الثقافية ذات الصلة غري مكتشفة رسميًّا أو غري مفهرَسة عىل أيِّ نحو آخر.

وتنص املادة 13 )د( من االتفاقية بشأن الوسائل التي تُستخدم لحظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية 

بطرق غري مرشوعة عىل أن تعرتف الدول لكل دولة طرف »بحقها غري القابل للتقادم يف تصنيف ممتلكات ثقافية معيَّنة 

حالة  يف  املمتلكات  لتلك  املعنيَّة  الدولة  اسرتداد  تسهِّل  وأن  تصديرها،  يجوز  ال  ثمَّ  ومن  للترصُّف،  قابلة  غري  واعتبارها 

ع الدول األطراف يف االتفاقية عىل تحديد ملكية الدولة لكل ما تراه السلطات الوطنية مناسباً، مام ميكن  تصديرها«.)21( وتُشجَّ

أن يشمل أيضاً املمتلكات الثقافية غري املكتَشفة واملمتلكات الثقافية املستخرَجة عىل نحو غري مرشوع من األرايض الوطنية. 
وقد يساعد هذا الحكم عىل طلب إعادة أو رد تلك املمتلكات الثقافية داخليًّا أو حتى من الخارج.)22(

وتبنيَّ من نتائج دراسة استقصائية تقييمية قامت بها اليونسكو بخصوص جدوى وفعالية العمل عىل وضع املعايري يف 

القطاع الثقايف، مع الرتكيز عىل تأثريه عىل التصديق عىل اتفاقيات اليونسكو الثقافية، وكذلك عىل ترشيعات وسياسات 

الدول  من  املائة  يف   83 نسبته  ما  أنَّ  الوطني،  الصعيد  تنفيذها عىل  وعىل  االتفاقيات،  تلك  يف  األطراف  واسرتاتيجيات 

األطراف املستجيبة إل تلك الدراسة االستقصائية قد أثبتت ملكية الدولة للرتاث الثقايف غري املكتَشف.

ينبغي أيضاً النظر بعني االعتبار إل املبادئ التوجيهية لتنفيذ االتفاقية بشأن الوسائل التي تُستخدم لحظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية   )21(  
املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة، والتي اعتمدها بتوافق اآلراء يف 18 أيار/مايو 2015 اجتامُع الدول األطراف يف االتفاقية، وخصوصاً الفقرات 33 

و34 و35 من هذه املبادئ.

التدابري القانونية والعملية ملكافحة االتجار غري املرشوع باملمتلكات الثقافية، الصفحات 12-10.  )22(  



المنع  استراتيجيات  7أواًل- 

ي أثبتت ملكية الدولة لممتلكات ثقافية معيَّنة
أمثلة عىل البلدان ال�ت

يطالية.)23(  ب عنها من ممتلكات الدولة االإ ي عام 1909 نص عىل اعتبار كل أُلقيٍة من االآثار الثقافية المنقَّ
أصدرت إيطاليا قانوناً �ف

ي العالم قاطبة.
ي بلدان أخرى �ف

ي �ف
اث الثقا�ف يعي الذي يحمي ال�ت ويمكن العثور عىل أمثلة عىل ذلك االإجراء الت�ش

ي عموماً، 
اث الثقا�ف للمادة 21 من القانون رقم 2002/3028 بشأن حماية االآثار التاريخية القديمة العهد وال�ت ي اليونان، وفقاً 

�ف
من  ها  وغ�ي التنقيب  عمليات  من  المستخرجة   1453 عام  إىل  تاريخها  يرجع  ي 

ال�ت المنقولة  القديمة  التاريخية  النُّصب  تُعت�ب 
البحوث االآثارية، برصف النظر عن تاريخها، أنها تخصُّ الدولة من حيث ملكيتها وحيازتها.

ي تركيا بوضوح عىل أنَّ »الممتلكات الثقافية وممتلكات الموارد الطبيعية غ�ي المنقولة المراد حمايتها المعلوم 
ينص القانون �ف

 » ي
ي ممتلكاٍت غ�ي قابلة للنقل يملكها أشخاص حقيقيون أو اعتباريون خاضعون للقانون المد�ف

أنها موجودة أو سوف تُكتشف �ف
ي تُكتشف 

ي أو الممرات المائية ال�ت
يجب أن تكون من ممتلكات الدولة. ويجب عىل مالكي الممتلكات الثقافية أو شاغىلي االأرا�ف

ن تلك  ي يجب عليها عندئذ أن تحمي وتؤمِّ
فيها تلك الممتلكات الثقافية إبالغ إدارة المتحف المحىلي أو السلطة المحلية، ال�ت

الممتلكات وأن تعلم وزارة الثقافة والسياحة بذلك.

بالغ عن االأُلقيات العرَضية المنقولة من االآثار التاريخية القديمة العهد أو من أجزاء االآثار التاريخية  ي مرص، يجب االإ
�ف

، تمتلك  ف ي الص�ي
لقيها. و�ف ِلمن  الدولة، مع دفع تعويض  المنقولة، ويجب أن تصبح من ممتلكات  العهد غ�ي  القديمة 

البحرية  المناطق  أو  الداخلية  المياه  تحت  أو  االأرض،  ي جوف 
�ف تظل  ي 

ال�ت المنقولة  الثقافية  التاريخية  المعالم  الدولة 
. ف ي الص�ي

. وتمتلك الدولة أيضاً المعالم الثقافية التاريخية غ�ي المستخرجة من باطن االأرض �ف ف قليمية ضمن حدود الص�ي االإ

للقانون االتحادي  ي عام 1827. ووفقاً 
االأثرية �ف القانون أوالً عىل تقييد تصدير المشغوالت الحرفية  المكسيك، نص  ي 

�ف
المكَتشفة  ي ذلك غ�ي 

بما �ف االأثرية،  الحرفية  االأثرية والفنية والتاريخية والمشغوالت  النُّصب والمناطق  المكسيكي بشأن 
ا منها أو غ�ي المفهرسة عىل أيِّ نحو آخر، تُعت�ب ممتلكات غ�ي قابلة للترصُّف فيها أو غ�ي خاضعة للتقادم لدى االأمة  رسميًّ

المكسيكية.

ي عدد من البلدان، يمكن أن تكون أيضاً الممتلكات الثقافية غ�ي المكَتشفة ممتلكات خصوصية. وهذه هي 
ومن ناحية أخرى، �ف

و، عىل سبيل المثال، حيث تكون تلك الممتلكات الخصوصية من ناحية ثانية خاضعة لبعض التقييدات  الحالة بالنسبة إىل ب�ي
، تُعت�ب االأغراض المنقولة وغ�ي المنقولة المكَتَشفة أثناء التنقيبات  ي ماىلي

يعات ذات الصلة بذلك. و�ف ي الت�ش
نة الواردة �ف المعيَّ

ي أرض 
ي الدولة من ممتلكات الدولة. وإذا اكُتشفت المواد االأثرية القابلة للنقل �ف

ي العمومية أو الخصوصية �ف
ي االأرا�ف

االأثرية �ف
ي امتالك تلك 

ف يكون للدولة الحق �ف ي ح�ي
أخرى )تخضع لحيازة خصوصية( فسوف يجري التشارك فيها مع القطاع الخاص، �ف

فَعة.)24( الممتلكات الثقافية بالشُّ

بيد أنَّ وجود القوانني التي تنص عىل ملكية الدولة مل يكفل دامئاً االعرتاف بذلك يف املحاكم األجنبية. وحسبام ذُكر يف 

وثيقة املعلومات األساسية عن األحكام الترشيعية النموذجية املشرتكة بني اليونسكو واملعهد الدويل لتوحيد القانون الدويل 

)اليونيدروا( بشأن ملكية الدولة لآلثار الثقافية غري املكتََشفة، فإنَّ الترشيعات الوطنية بشأن اآلثار التاريخية القدمية العهد 

ا ... »وكثرياً ما يؤدي عدم الدقة هذا إل فرض جزاءات من جانب املحاكم )األجنبية(.«)25( ويف  كثرياً ما تكون غامضة جدًّ

بعض الحاالت، لجأت املحاكم الداخلية إل تقييد االعرتاف بتلك القوانني فيام يخص امللكية الوطنية لسنني عديدة، لكنها 
أخذت تغريِّ موقفها تدريجيًّا حيثام تكون قوانني دولة أخرى واضحة بخصوص تأكيد ملكية الدولة املعنية.)26(

 Vito A. Iannizzotto, I beni culturale nell’ottica criminale: forme di agressione, leggi e poteri di tutela )Roma,  )23(   
.Europolis, 2006(

 Barbara Toggler and others, Evaluation of UNESCO’s Standard-setting Work of the Culture Sector: Part II – انظر  )24(  
 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural

.Property, final report, document IOS/EVS/PI/133 Rev. 2 )Paris, UNESCO, 2014(

.www.unidroit.org/instruments/cultural-property/model-legislative-provisions :متاح يف املوقع الشبيك  )25(  

 Patty Gerstenblith, “Schultz and Barakat: universal recognition of national ownership of antiquities”, Art Antiquity  )26(  
.and Law, vol. 14, No. 1 )2009(

http://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/model-legislative-provisions
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: المبدأ التوجيهي 3-  ينبغي للدول أن تنظر فيما يىلي

ف االإحصاءات الموجودة؛ اد الممتلكات الثقافية وتصديرها، أو تحس�ي استحداث إحصاءات عن است�ي )أ(   

ف  تحس�ي أو  الثقافية  الممتلكات  بحق  المرتكبة  والجنائية  دارية  االإ الجرائم  عن  إحصاءات  استحداث  )ب(   

ا؛ عمليًّ ممكناً  ذلك  كان  حيثما  الموجودة،  االإحصاءات 

وبشأن  جرائم  من  به  يتصل  وما  الثقافية  بالممتلكات  االتجار  بشأن  وطنية  بيانات  قواعد  إنشاء  )ج(   

المنهوبة  أو  الم�وقة  أو  وعة  م�ش غ�ي  بصورة  المستوردة  أو  رة  المصدَّ أو  بها  المتاجر  الثقافية  الممتلكات 

البيانات  ف قواعد  المفقودة، أو تحس�ي أو  وعة  المتاجر بها بصورة غ�ي م�ش أو  وعة  أو المستخرجة بصورة غ�ي م�ش

االقتضاء؛ حسب  الموجودة، 

نت؛ ن�ت ع�ب االإ المشبوهة  المبيعات  أو  المعامالت  عن  التبليغ  تتيح  آليات  استحداث  )د(   

به  يتصل  وما  الثقافية  بالممتلكات  االتجار  عن  الدوىلي  الصعيد  عىل  البيانات  جمع  ي 
�ف سهام  االإ )ه(   

الجنائية  العدالة  نظم  وعمليات  الجريمة  التجاهات  االستقصائية  المتحدة  االأمم  دراسة  خالل  من  جرائم،  من 

طة  لل�ش الدولية  المنظمة  بيانات  وقاعدة  والجريمة،  بالمخدرات  ي 
المع�ف المتحدة  االأمم  مكتب  بها  ي يضطلع 

ال�ت

المعنية؛ المنظمات  سائر  خالل  ومن  الم�وقة،  الفنية  لالأعمال  الجنائية 

ف واللوائح  بية والعلم والثقافة الخاصة بالقوان�ي ي قاعدة بيانات منظمة االأمم المتحدة لل�ت
سهام �ف االإ )و(   

الثقافية. بالممتلكات  المتعلقة  الوطنية  التنظيمية 

استحداث إحصاءات عن استيراد الممتلكات الثقافية وتصديرها، أو تحسين اإلحصاءات الموجودة 

البيانات املوثوقة والشاملة )مبا يف ذلك  الثقافية هو االفتقار إل  يات يف منع ومكافحة االتجار باملمتلكات  واحد من التحدِّ

ي من  اإلحصاءات( التي تصف نطاق هذا النشاط غري املرشوع. وكام هو مبنيَّ يف املبدأ التوجيهي 1، يتضاعف هذا التحدِّ

جراء صعوبة اكتشاف ورصد األنشطة غري املرشوعة يف هذا امليدان، وذلك جزئيًّا ألنَّ الجهات الفاعلة واملنظامت يف أسواق 

األعامل الفنية واآلثار التاريخية القدمية العهد كثرياً ما ال تبلِّغ عن حاالت السقة فيها. وعىل نحو مامثل فإنَّ املوارد املتاحة 

وإرادة الدول عىل تحديث محتويات قوائم الجرد وقواعد البيانات كثرياً ما تقرصِّ عن وترية الجرائم املرتكبة، مام يؤدِّي إل 

عدم اكتشاف تلك الجرائم إالَّ بعد سنني من اقرتافها.

ل وقوع االتجار باملمتلكات الثقافية يطرح عدداً من املشاكل املعيَّنة. أولها أنَّ من الصعب  كام أنَّ تقدير مدى انتشار ومعدَّ

تخصيص  وكذلك  املرشوع،  غري  والتنقيب  واإلتالف  السقُة  العامل  أنحاء  جميع  يف  تسبِّبها  التي  لألرضار  ي  كمِّ تحديد  إجراء 

ا من الوقائع واألرقام؛ ومن ثم فإنَّ املناقشات كثرياً ما تعوِّل عىل األدلة املرويَّة  قيمة وتحديد بنية للسوق. وهناك قليل جدًّ

عموماً  كاشفة  غري  التقليدية  الجرائم  إحصاءات  أنَّ  باعتبار  عليها،  يُعوَّل  تقديرات  إل  ل  التوصُّ الصعب  ومن  والتأكيدات. 

العهد  القدمية  التاريخية  اآلثار  الجرائم ضد  فيام يخص  املامرسات  تدوين  فإنَّ  الجرمية. كذلك  النوع من  بهذا  فيام يتعلق 

يتباين عرب الواليات القضائية املختلفة، وكثرياً ما ال تُدوَّن هذه الجرائم إالَّ يف فئة جرائم السقة، إل جانب غريها من انتهاكات 

مة من املؤسسات الثقافية املعنية واختصاصيي اآلثار وأجهزة إنفاذ  املمتلكات.)27( ومتثل البيانات املتاحة للعموم تقديرات مقدَّ

القانون. وفيام ييل ثالثة أمثلة بخصوص البيانات عن التجارة عىل الصعيد العاملي يف املواد الثقافية:

 Neil Brodie, Jenny Doole and Peter Watson, Stealing History: The Illicit Trade in Cultural Material )Cambridge, انظر  )27(  
 McDonald Institute for Archaeological Research, 2000(; and Simon Mackenzie, “Trafficking antiquities” in International Crime

.and Justice, Mangai Natarajan, ed. )Cambridge, Cambridge University Press, 2011(
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العهد  القدمية  التاريخية  باآلثار  املرشوعة  غري  التجارة  من  تُجنى  التي  األرباح  قيمة  املتاحف  رابطة  رت  •  قدَّ  
السنة.)28( يف  دوالر  باليني  و3  دوالر  مليون   225 بني  مبا يرتاوح 

املتحدة  اململكة  يف  املرتوبولية(  )الرشطة  العاصمة  رشطة  بني  املشرتك  املنظمة  بالجرمية  املعني  الفريق  ر  •  قدَّ  

مببلغ  العهد  القدمية  التاريخية  باآلثار  املرشوعة  غري  التجارة  من  تُجنى  التي  األرباح  قيمة  حساب  واإلنرتبول 
السنة.)29( يف  دوالر  باليني  و6  دوالر  300 مليون  بني  يرتاوح 

يف  دوالر  باليني   4.5 حوايل  يبلغ  مبا  ذاتها  األرباح  هذه  حساب  اآلثار  الختصاصيي  األوروبية  الرابطة  رت  •  قدَّ  
السنة.)30(

غري أنَّ هناك شكوكاً بشأن هذه األرقام، ألنَّ املصادر الخصوصية تنزع إل تقدير أنَّ الرقم األعىل يزيد عرشين ضعفاً عن الرقم 

األدىن.)31( ومع ذلك، فإنَّ هذه األرقام تكشف أنَّ التجارة غري املرشوعة باآلثار التاريخية القدمية العهد ُمجزية يف درِّ أرباح كبرية 

د وأنَّ األغراض األثرية تستمر يف التداول علناً يف سوق األعامل  ا، وذلك يُعزى جزئيًّا إل أنَّ الرتاث الثقايف مصدر غري قابل للتجدُّ جدًّ

الفنية لسنني عديدة، فتدرُّ أمواالً من صفقة يف إثر صفقة. ولكن يجب اإلشارة إل أنَّ هذه التجارة ُمجزية لكل َمن يتعاطاها 
باستثناء املجتمعات املحلية التي يُعرث يف مناطقها عىل هذه املشغوالت البرشية، ألنَّ نهبَها يقوِّض قاعدتها االقتصادية.)32(

الثقافية أو تحسين اإلحصاءات  الممتلكات  المرتكبة بحق  الجرائم اإلدارية والجنائية  استحداث إحصاءات عن 
الموجودة، حيثما كان ذلك ممكنًا عمليا

دة وموثوقة من واقع التجربة من أجل توفري إحصاءات تتعلق باألنشطة املرشوعة وغري  إنَّ قيام الدول بجمع بيانات محدَّ

عة: املرشوعة عىل حدٍّ سواء بخصوص املمتلكات الثقافية ميكن أن تكون له جملة من اآلثار اإليجابية املتنوِّ

•  ميكن أن يوفِّر الجمُع املنهجي للبيانات عن رسيان األغراض الثقافية املستوردة واملصدرة، ومنشئها األصيل ووجهتها   

يساعد  وأن  الصدد،  هذا  يف  االتجاهات  عن  قيِّمًة  معلوماٍت  بها،  املتعاملني  التجار  ونوع  وخصائصها،  املقصودة، 

التحقيقات االستباقية التي تجريها أجهزة الرشطة وسلطات الجامرك.

وذلك  الثقافية،  املمتلكات  يف  التعامالت  ظاهرة  عن  الجنائية  العلمية  املعرفة  كبري  بقدٍر  يعزِّز  أن  •  ميكن   

وجه  وعىل  الثقافية.  املمتلكات  ضد  اإلجرامية  األفعال  عن  تفصيليًّا  ومصنَّفة  محددة  إحصاءات  بتوفري 

أحكام  وإصدار  القضائية  واملالحقة  واالكتشاف  اإلبالغ  يف  السائدة  االتجاهات  تبنيِّ  أن  ميكن  الخصوص، 

عليهم  واملقبوض  عنهم  املبلَّغ  األشخاص  وخصائص  أعداد  حيث  من  وكذلك  املوجودات،  واسرتداد  العقوبة 

ومداها. املفروضة  الجزاءات  أمناط  بحث  ويف  عليهم،  واملحكوم  قضائيًّا  واملالحقني 

الجرائم  عدد  من  يقلِّل  أن  ميكن  فإنه  معيَّنة)33(  جنائية  علمية  ببحوث  اإلحصاءات  تحسني  ُدعِّم  ما  •  إذا   

السلطات  ِقبل  من  كشفها  طائلة  من  تُفلت  التي  الجرائم  )أي  املسترتة«  »األرقام  فئة  يف  املندرجة 

واألسواق  القانونية  األسواق  بني  »النفاذية«  بسبب  خاصة  بصفة  مرتفعة  أرقاماً  تُعترب  التي  املعنية(، 

الوطنية  للحدود  العابر  والطابع  العهد،  القدمية  التاريخية  واآلثار  الفنية  األعامل  تجارة  يف  القانونية  غري 

 United Kingdom, House of Commons, Culture, Media and Sport Select Committee, Cultural Property: Return and  )28(  
.Illicit Trade, seventh report, vols. 1, 2 and 3 )London, 2000(

املرجع نفسه.  )29(  

املرجع نفسه.  )30(  

 David Gill and Christopher Chippindale, “The trade in looted antiquities and the return of cultural property: انظر  )31(  
.a British parliamentary inquiry”, International Journal of Cultural Property, vol. 11, No. 1 )2002(, pp. 50-64

.Brodie, Doole and Watson, Stealing History  )32(  

يشمل تطوير البحوث العلمية الجنائية املحددة وسائَل غري اإلحصاءات الرسمية )أْي الدراسات االستقصائية عن ضحايا الجرائم، وتقارير   )33(  
التقييم الذايت، ودراسات الحاالت اإلفرادية، وغري ذلك( عن الجرائم ضد املمتلكات الثقافية.
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ومخاطر  الجرائم،  هذه  يف  املهنيني  االختصاصيني  ضلوع  انتشار  ومدى  الجرمية،  األفعال  هذه  يف  املتواتر 

الجرد. قوائم  يف  اإلدراج  عدم  أو  التسجيل  عدم 

واللوائح  القوانني  وفعالية  كفاءة  اختبار  عند  أو  املنع  سياسات  رسم  يف  الوطنيني  املرشِّعني  يدعم  أن  •  ميكن   

قبُل. من  املوجودة  التنظيمية 

وميكن أن تشمل اإلحصاءات عىل حدٍّ سواء األنشطة القانونية )االسترياد/التصدير والبيع/االشرتاء( واألنشطة غري املرشوعة 

)األفعال الُجرمية اإلدارية والجنائية املرتكبة بخصوص املمتلكات الثقافية(. وميكن للدول أن تنظر يف مسألة اعتامد جميع 

التدابري الالزمة من أجل أن تجمع بانتظام )عىل أساس سنوي عىل األقل( البيانات املذكورة آنفاً، وذلك ليك تُتاح لديها سالسل 

إحصائية قابلة للمقارنة.

ينبغي أن تكون البيانات تفصيلية التصنيف ما أمكن ذلك )أي عىل سبيل املثال، ينبغي تصنيف األشخاص الضالعني تفصيليًّا 

بحسب الجنس والعمر، وإذا أمكن أيضاً بحسب املهنة، ووجود أو عدم وجود سجالت سوابق؛ وينبغي أن تكون الجرائم 

مصنفة تفصيليًّا بحسب األمناط واملواضع، وإذا أمكن أيضاً بحسب عدد األشخاص الضالعني فيها وأمناط املمتلكات الثقافية 

بالرشطة عىل  الخاصة  اإلبالغ  نُظم  تنظيمية تقتيض أن تشتمل  لوائح  أيضاً يف مسألة إصدار  تنظر  الدول  املشمولة(. ولعلَّ 

فئات منفصلة للجرائم املتعلقة باألعامل الفنية. وهذا مهم بصفة خاصة، ألنَّ عدم وجود نُظم إبالغ خاصة بالرشطة منفصلة 

بخصوص الجرائم املتعلقة باألعامل الفنية ميثل مشكلة خطرية الشأن يف إدارة البيانات. وإنَّ إدارات رشطة كثرية تدرج ملفات 

الرتاث الثقايف املرسوق يف إطار املمتلكات املرسوقة عموماً، وضمن حاالت أخرى ذات صلة، وذلك يف األكرث بسبب االفتقار إىل 

دة. ونتيجة لذلك، تصبح هذه املشكلة متكرِّرة دوريًّا: من  املعرفة بشأن فداحة هذا الشكل املعنيَّ من الجرائم وطبيعته املحدَّ

ل وقوع، الجرائم ذات الصلة بالرتاث الثقايف، بسبب االفتقار إىل  جراء عدم وجود تحليل يُعوَّل عليه بشأن مدى انتشار، ومعدَّ
البيانات اإلحصائية، والذي يسبِّبه أيضاً التصنيف غري الوايف بالغرض لهذه األفعال الُجرمية.)34(

ا إىل الدراسات االستقصائية عن ضلوع الجرمية املنظمة يف األفعال اإلجرامية  ه الدوُل انتباهاً خاصًّ إضافًة إىل ذلك، ميكن أن توجِّ

البحوث  مراكز  بواسطة  املثال  سبيل  عىل  )وذلك  املستقلة  الجنائية  العلمية  البحوث  تدعم  وأن  الثقافية،  املمتلكات  ضد 

أو الجامعات الوطنية، يف رشاكٍة مع املؤسسات الثقافية من القطاعني العام والخاص(، وغري ذلك من أنواع الدراسات، ومنها 

مثالً الدراسات االستقصائية عن ضحايا الجرمية،)35( ودراسات اإلبالغ الذايت،)36( ودراسات الحاالت اإلفرادية)37( )وهذه الطريقة 

املعيَّنة بذاتها أخذت تكتسب أهميًة ضمن ميدان الجرائم الخاصة بالرتاث الثقايف)38((، من بني جرائم أخرى.

وميكن أن تستفيد الدول من دوائر اإلحصاءات املوجودة حاليًّا، أو أن تسند مهمة جمع وتحليل البيانات إىل السلطة الوطنية 

دة وفقاً للمبدأ التوجيهي 4 )بالتعاون مع أجهزة الرشطة والسلطات القضائية والجمركية(. كام إنها  املركزية املنشأة أو املحدَّ

ميكن أن تنظر أيضاً يف شكٍل ما من أشكال التفاعل والتعاون فيام بني هذه املؤسسات. 

إنشاء أو تحسين قواعد البيانات
مة في إطار المبدأ التوجيهي 1( )انظر أيضًا األمثلة على قواعد البيانات المقدَّ

به  يتصل  وما  الثقافية  باملمتلكات  االتجار  عن  بيانات  قواعد  استحداث  من  تُستمدَّ  أن  ميكن  التي  املزايا  بعض  أدناه  يرد 

من جرائم:

.Noah Charney, ed., Art and Crime. Exploring the Dark Side of the Art World )Santa Barbara, California, Praeger, 2009(  )34(  

 ,Harry R. Dammer and Jay S. Albanese, Comparative Criminal Justice Systems, 4th ed. )Belmont, California  )35(   
.Wadsworth Cengage Learning, 2010(

املرجع نفسه.  )36(  

.Robert K. Yin, Case Study Research: Design and Methods, 5th ed. )Thousand Oaks, California, Sage Publications, 2014(  )37(  

 Joris D. Kila and Marc Balcells, eds., Cultural Property Crime: An Overview and Analysis of Contemporary Perspectives  )38(  
.and Trends, Heritage and Identity: Issues in Cultural Heritage Protection Series )Leiden, Netherlands; Boston, Brill, 2014(
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•  ميكن االشرتاط عىل تجار األعامل الفنية وقطع اآلثار التاريخية القدمية العهد، وكذلك عىل املتاحف واالختصاصيني   

املمتلكات  من  أيٍّ  بشأن  مهنية  تعامالت  أيِّ  يف  االنخراط  قبل  البيانات  قواعد  إل  الرجوع  اآلخرين،  املهنيني 
الثقافية.)39(

)عىل  الجرمية  عائدات  ماهية  تحديد  أجل  من  البيانات  قواعد  تستعمل  أن  والجامرك  الرشطة  لسلطات  •  ميكن   

يف  عرضها  حني  أو  مزورة،  بوثائق  الحدود  عرب  ثقافية  ممتلكات  إرسال  يف  الرشوع  حاالت  يف  املثال،  سبيل 
معيَّنة(.)40( فنية  مجموعة  يف  ظهورها  حني  أو  اإلنرتنت  عىل  مزادات 

عني العامني والقضاة أن يعوِّلوا عىل قواعد البيانات يف جمع األدلة اإلثباتية للمنشأ األصيل ملمتلكات  •  ميكن للمدَّ  

معيَّنة. ثقافية 

والدولية  الوطنية  البيانات  قواعد  بني  املرتابط  الوصل  إطار  توسيع  إل  يؤدي  أن  النظام  هذا  انتشار  شأن  •  من   

رة أو املستوردة عىل نحو غري مرشوع، أو املسوقة أو املنهوبة،  الخاصة باملمتلكات الثقافية املتَّجر بها أو املصدَّ

غري مرشوعة. تجارية  صفقات  يف  بها  املتعاَمل  أعم  بوجه  أو  مرشوعة،  غري  حفريات  من  املستخرجة  أو 

وبغية تطوير هذا النظام، ميكن أن تنظر الدول يف مسألة اعتامد سلسلة من التدابري الرضورية، ومنها مثالً استحداث قاعدة 

رة أو املستورَدة عىل  بيانات وطنية، أو تحسني قاعدة البيانات الوطنية املوجودة، عن املمتلكات الثقافية املتَّجر بها أو املصدَّ

نحو غري مرشوع، أو املسوقة أو املنهوبة، أو املستخرَجة من حفريات غري مرشوعة، أو املتعاَمل بها تجاريًّا عىل نحو غري 

مرشوع أو املفقودة.

البيانات  إضافًة إل ذلك، ميكن أن تسهم الدول يف قاعدة بيانات اإلنرتبول الخاصة باألعامل الفنية املسوقة، وهي قاعدة 

رة  العمومية الدولية الوحيدة من هذا النوع، وذلك من أجل ضامن اإلدراج الفوري للممتلكات الثقافية املتَّجر بها أو املصدَّ

أو املستوردة عىل نحو غري مرشوع، أو املسوقة أو املنهوبة، أو املستخرَجة عىل نحو غري مرشوع أو املتعامل بها تجاريًّا عىل 

نحو غري مرشوع أو املفقودة، يف قواعد البيانات الدولية والوطنية. ومن الجائز النظر أيضاً يف إصدار نرشات دولية تتضمن 

مواصفات هذه املمتلكات الثقافية.

عىل  بقرصه  إليها  املأمون  للوصول  أو  للتسجيل  نظام  بواسطة  للجمهور  متاحة  الوطنية  البيانات  قواعد  ميكن جعل  كام 

املعنيني من االختصاصيني املهنيني أو األفراد العاديني من غري الرسميني. ومن الجائز أن تنظر الدول يف مسألة جعل جميع 

قواعد البيانات املوجودة متاحاً الوصول إليها عىل نحو أوسع نطاقاً وأكرث حرية، ال ألجهزة إنفاذ القانون فقط، بل كذلك 

العهد  القدمية  التاريخية  اآلثار  وقطع  الفنية  األعامل  سوق  يف  املهنيني  واالختصاصيني  الثقافية،  واملؤسسات  للمتاحف 

العام.)41(  والجمهور 

وميكن اعتبار الرجوع إل قواعد البيانات هذه قبل االنخراط يف أيِّ نشاط مهني يف هذا امليدان الزماً لتقدير الدفع بحسن 

النية الذي يقدمه أيُّ شخص يُضبَط ويف حيازته أيُّ ممتلكات ثقافية متَّجر بها أو مصدرَة أو مستوردة عىل نحو غري مرشوع، 

أو مسوقة أو منهوبة، أو مستخرَجة عىل نحو غري مرشوع، أو مفقودة. ومن الجائز أن تنظر الدول أيضاً، عندما تكون قاعدة 

البيانات متاحاً الوصول إليها للعموم )وذلك عىل األقل بتطبيق نظام تسجيل أو كلامت مرور رسية، كام هي الحالة بالنسبة 

ار  إل قاعدة بيانات اإلنرتبول الخاصة باألعامل الفنية املسوقة(، يف مسألة فرض التزام بالرجوع إل قاعدة البيانات عىل تُجَّ

األعامل الفنية والتحف األثرية القدمية العهد، وكذلك عىل املتاحف واملوظفني املسؤولني عن املجموعات املعيَّنني للحصول 

عىل املقتنيات.

الرجوع إل قاعدة بيانات خاصة بالقطع واآلثار املسوقة هو واحد من معايري العناية الواجبة أو الحرص الواجب مبقتىض االتفاقية املتعلقة   )39(  
باملمتلكات الثقافية املسوقة أو املصدرة بطرق غري مرشوعة، املعتمدة يف روما يف 24 حزيران/يونيه 1995.

انظر أيضاً املادة 5 )ز( من االتفاقية بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري   )40(  
مرشوعة )األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 823، الرقم 11806(.

انظر أيضاً استنتاجات ندوة اإلنرتبول الدولية السابعة عن رسقة األعامل الفنية واملمتلكات الثقافية والعاديات واالتجار غري املرشوع بها،   )41(  
التي ُعقدت يف ليون، فرنسا، من 17 إل 19 حزيران/يونيه 2008.
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وميكن أن تنظر الدول يف مسألة اتخاذ تدابري لضامن اإلدراج الفوري أليِّ ممتلكات ثقافية يف قاعدة البيانات الوطنية حينام 

يتناهى إل علم السلطات إخطار بُجرٍم ينطوي عىل أيٍّ من تلك املمتلكات الثقافية. كام ميكن أن تنظر الدول يف مسألة استناد 

قواعد بياناتها الوطنية إل قواعد البيانات الدولية املوجودة )انظر املبدأ التوجيهي 1 بخصوص هذه املسألة(، وذلك من أجل 

تسهيل تبادل املعلومات وتداولها عىل املستوى الدويل.

وميكن أيضاً أن تنظر الدول يف مسألة إضافة بيانات عن القطع الفنية واألغراض األثرية القابلة لتحديد ماهيتها بوضوح، مبا يف 

ة من قواعد بياناتها الوطنية، إل قاعدة بيانات اإلنرتبول الخاصة باألعامل الفنية  ذلك الصور الضوئية )الفوتوغرافية(، املستمدَّ

املسوقة. كام ميكن أن تنظر الدول يف اتخاذ تدابري )من خالل عدة وسائل ومنها تطبيق التكنولوجيات التي هي قيد االستعامل 

حاليًّا( تكفل اإلرسال اآليل التلقايئ بني قواعد البيانات الدولية وقواعد بياناتها الوطنية أليِّ بيانات إضافية، رشيطة أن تتيح 

لة التحديَد غري القابل للنقاش ملاهية القطع واألغراض املعنية. وميكن أن تنظر الدول يف مسألة الربط املبارش بني  البياناُت املسجَّ

قواعد بياناتها الوطنية وقواعد البيانات الدولية من أجل تكوين شبكة دولية من قواعد البيانات أوسع نطاقاً وأكرث كفاءة وأيس 

وصوالً فوريًّا إليها.

ومن أجل بلوغ التكامل الدويل يف إدماج املعلومات، ميكن أن تنظر أيضاً الدول يف مسألة توصيل قواعد بياناتها الوطنية معاً 

دة يكون الوصول إليها متاحاً لكل سلطة وطنية مختصة. بغية تكوين شبكة موحَّ

استحداث آليات تتيح التبليغ عن المعامالت أو المبيعات المشبوهة عبر اإلنترنت

بات من املسلَّم به دوليًّا أنَّ بيع املمتلكات الثقافية عىل نحو غري مرشوع عرب اإلنرتنت مشكلة جّد خطرية ومتفاقمة،)42( تستلزم 

ي لتفاقم هذه  التبليغ العمومي بواسطة أفراد الجمهور عن الترصُّفات املشتبه فيها من أجل مساعدة السلطات عىل التصدِّ

املشكلة. وعىل سبيل املثال، وفقاً للبحوث املتخصصة يف مجال االتجار غري املرشوع باملمتلكات الثقافية عرب اإلنرتنت، مل يدخل 

السوق مؤخراً سوى عدد صغري من األغراض الفنية واألثرية املعروضة للبيع، ومنه نسبة غري معلومة من املزيّفات.)43( وإضافة 

إل ذلك، هناك عدم اعتبار من جانب املشرتين بل حتى دور املزاد املشهورة فيام يخص قطع اآلثار التاريخية القدمية العهد 

)العاديات( املزيفة. كام أنَّ هذه التوليفة التي تجمع بني انعدام التنظيم الرقايب الفعال والالمباالة من جانب املستهلكني هي 
دافع شديد إل استفحال هذا الخط من التجارة غري املرشوعة باملمتلكات الثقافية.)44(

ل عليها بطرق قانونية  ويف كثري من األحيان تُباع من خالل األسواق نفسها املشغوالت الحرفية من املمتلكات الثقافية املتحصَّ

وبطرق غري قانونية عىل حدٍّ سواء. وهذا التداخل تسهِّله بقدٍر كبري املزادات واملبيعات املتاحة عىل خط اإلنرتنت املبارش، ألنَّ 

اإلنرتنت ليس لها حدود تقيِّدها، وألنها تيسِّ للبائعني واملشرتين إخفاء هويتهم واجتناب املتطلبات الوطنية الخاصة بإصدار 

الشهادات والرخص.

علامً بأنَّ التحديات العملية التي تطرحها ساحة السوق املتنامية عرب اإلنرتنت مبارشًة إمنا يسهِّل وجودها حجم السلع التي 

ات اإللكرتونية املختلفة املتاحة عىل الخط الحاسويب املبارش لبيع هذه األغراض الفنية واألثرية،  د املنصَّ تُباع وتنوعها، وتعدُّ

واالفتقار إل املعلومات املنشورة عن األغراض من هذا القبيل، مام يعيق تحديد ماهيتها عىل نحو صحيح، وكذلك النافذة 

الزمنية املحدودة املتاحة لعرضها املبارش عرب اإلنرتنت قبل أن يتم بيعها. وبالنظر إل هذه التحديات العملية، ميكن أن تبحث 

أجل  اإلنرتنت من  املشبوهة عرب  األنشطة  اإلبالغ عن  والرشكات  لألفراد  بواسطتها  آليات ميكن  استحداث  الدول يف مسألة 

مساعدتها عىل رصد هذه السوق.

 Basic actions concerning cultural objects being offered for sale over the« الدويل  املتاحف  ومجلس  واليونسكو  اإلنرتبول   )42(   
http://portal.unesco.org/culture/en/files/21559/11836509429MesuresTraficIlliciteEn.pdf/ الشبيك  املوقع  يف  متاح   ،»Internet 

 Schone Kunsten: Preventieve  ،H. Naayerو B. Bieleman, R. van der Stope دراسة من إعداد أيضاً  انظر   .MesuresTraficIlliciteEn.pdf
.Doorlichting kunst-en Antiekhandel )Groningen, Netherlands, Intraval, 2007(

لالطالع عىل مثال عن التجارة باألعامل الفنية املزيفة، انظر املدَخل املتعلق بعملية بلوتّر »Operation Plotter« يف بوابة املوارد اإللكرتونية   )43(  
.www.unodc.org :رات والجرمية )شريلوك( املتاحة يف املوقع الشبيك والقوانني املتعلقة بالجرمية التابعة ملكتب املخدِّ

.Neil Brodie, “The Internet market in pre-Columbian antiquities”, in Cultural Property Crime, Kila and Balcells, eds  )44(  

http://portal.unesco.org/culture/en/files/21559/11836509429MesuresTraficIlliciteEn.pdf/MesuresTraficIlliciteEn.pdf
http://portal.unesco.org/culture/en/files/21559/11836509429MesuresTraficIlliciteEn.pdf/MesuresTraficIlliciteEn.pdf
http://portal.unesco.org/culture/en/files/21559/11836509429MesuresTraficIlliciteEn.pdf/MesuresTraficIlliciteEn.pdf
http://www.unodc.org/


المنع  استراتيجيات  13أواًل- 

ات اإلنرتنت أن تفصح عن املعلومات وأن تتعاون مع السلطات بشأن عمليات التحقيق يف  والدول مدعوة إل الطلب إل منصَّ

مبيعات القطع الثقافية املشتبه فيها، وذلك وفقاً للتدبري األسايس رقم 2، من التدابري األساسية الصادرة عىل نحو مشرتك بني 
اإلنرتبول واليونسكو ومجلس املتاحف الدويل يف عام 2007.)45(

مي  مقدِّ لتشجيع  آليات  إنشاء  إل  الدول  تعمد  أن  ميكن  اإلنرتنت،  رصد  بشأن  األخرى  الرسمية  الجهود  تكميل  وبغية 

لني، عىل  خدمات اإلنرتنت وأصحاب املزادات عىل الخط الحاسويب املبارش وأفراد الجمهور وغريهم من األشخاص املؤهَّ

التبليغ عن عروض بيع األغراض الفنية واألثرية املشتبه فيها التي تنطوي عىل أهمية خطرية الشأن ومل تسبق مشاهدتها 

معروضة للبيع، أو األغراض من هذا القبيل األجنبية املعلوم أنها آتية من مناطق تتسم بارتفاع مستويات النشاط غري 

مي  املرشوع فيام يتعلق باملمتلكات الثقافية. وعالوة عىل ذلك، ميكن أن تنظر الدول يف الدخول يف اتفاقات ثنائية مع مقدِّ

خدمات اإلنرتنت وأصحاب املزادات عىل الخط الحاسويب املبارش عىل اتخاذ تدابري تقييدية أو تدابري رصد أو إنشاء نظم 

لإلشعار عند حدوث عمليات مشبوهة. وينبغي املبادرة فوراً إل دراسة تلك اإلشعارات من جانب السلطات املعنية يف 

الدولة؛ وإذا ما اقتضت الرضورة ينبغي االستعانة بخرباء )من الجامعات واملتاحف واملكتبات وغريها من املؤسسات( من 

أجل التحقق من طبيعة وأهمية مفردات القطع من هذا القبيل املعروضة.

اإلسهام في جمع البيانات على الصعيد الدولي

ميكن أن يكون لجمع البيانات اإلحصائية الرسمية عن األفعال الُجرمية بخصوص املمتلكات الثقافية واملقارنة بينها عىل الصعيد 

ة  العاملي تأثري إيجايب يف تعزيز املعرفة عن هذه الظاهرة وشتى مظاهرها. كام ميكن أن يركِّز جمُع البيانات عىل مسائل عدَّ

ومنها مثالً اإلبالغ واالكتشاف، وكذلك عىل املالحقة القضائية والحكم بالعقوبة، واسرتداد املوجودات، وعدد وخصائص الجناة 

املبلَّغ عنهم واملقبوض عليهم واملالحقني قضائيًّا واملحكوم عليهم، وأمناط الجزاءات املفروضة ومداها. وهذا أيضاً ميكن أن 

يساعد املنظامت الدولية، واملرشِّعني الوطنيني أيضاً، يف تخطيط وتنفيذ سياسات عامة فعالة بشأن العدالة الجنائية ترمي إل 

مكافحة الجرائم الخاصة باملمتلكات الثقافية. وميكن أيضاً أن يساعد عىل اختبار كفاءة القوانني واللوائح التنظيمية املوجودة 

حاليًّا، فيسهم عىل نحو غري مبارش يف تحسني منع حدوث األفعال الجرمية ضد املمتلكات الثقافية ويف حامية الرتاث الثقايف.

وميكن أن تسهم الدول يف دراسة األمم املتحدة االستقصائية التجاهات الجرمية وعمليات نُظم العدالة الجنائية التي يضطلع 

رات والجرمية،)46( وأن تسهم كذلك يف قاعدة بيانات اليونسكو الخاصة بقوانني الرتاث  بها مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ

عىل  القضايئ  والتعاون  التحقيق  عمليات  يف  التعاون  تسهيل  أجل  من  بانتظام،  محتوياتها  ث  تحدِّ وأن  الوطنية)47(  الثقايف 

الصعيد الدويل يف هذا الصدد. وتتضمن قاعدُة بيانات اليونسكو القواننَي الوطنية السابقة والقوانني النافذة املفعول حاليًّا 

عىل  بناًء  تُتاح  )التي  الثقافية  املمتلكات  بخصوص  االسترياد/التصدير  وشهادات  عموماً؛  الثقايف  الرتاث  بحامية  فيام يتصل 

طلبها(؛ والرتجامت الرسمية أو غري الرسمية للقوانني والشهادات الوطنية؛ وتفاصيل معلومات االتصال بالسلطات الوطنية 

املسؤولة عن حامية الرتاث الثقايف؛ وعناوين املواقع الشبكية الوطنية الرسمية املخصصة لحامية الرتاث الثقايف. ولكن ال بد 

الصلة باملوضوع، وبخاصٍة فيام يتعلق مبا هي فئات األغراض  الوطنية ذات  الترشيعات  من إعداد ملخص أو مقتبس عن 

الثقافية املشمولة بالحامية، وما هو نوع األغراض الثقافية التاريخية التي تتطلب شهادات تصدير وطنية، وليس ذلك فقط بل 

فيام يتعلق أيضاً باألحكام القانونية ذات الصلة بالتنقيب عن األغراض الثقافية والتاريخية عىل نحو غري مرشوع، أو رسقتها، 

ا للسلطات الوطنية  أو عرضها أو بيعها عىل نحو غري مرشوع. وعالوًة عىل ذلك، من شأن هذه املعلومات أن تكون مفيدة جدًّ

يف توفري معلومات للسياح وللجمهور عموماً.

كام ميكن أن تنظر الدول يف اتخاذ كل ما يلزم من التدابري من أجل العمل بانتظام، أو سنويًّا عىل األقل، عىل جمع املعلومات 

املذكورة سابقاً، وذلك ليك يكون لديها سلسلة متاحة من اإلحصاءات القابلة للمقارنة )وينبغي أن تكون البيانات مصنَّفة 

تفصيليًّا بأكرث ما ميكن(.

.»Basic actions concerning cultural objects« انظر التدابري األساسية بشأن القطع الثقافية التي تُعرض للبيع عىل اإلنرتنت  )45(  

.www.unodc.org :استقصاءات األمم املتحدة املتعلقة باتجاهات الجرمية وعمليات نظم العدالة الجنائية، متاحة يف املوقع الشبيك  )46(  

.www.unesco.org/culture/natlaws :متاحة عىل املوقع الشبيك  )47(  

http://www.unodc.org
http://www.unesco.org/culture/natlaws
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إضافًة إل ذلك، فقد أوىص اجتامُع الدول األطراف يف االتفاقية بشأن الوسائل التي تُستخدم لحظر ومنع استرياد وتصدير 

اليونسكو عىل  األعضاء يف  الدول  ع  تُشجَّ بأن  املعقود عام 2003،  الثقافية بطرق غري مرشوعة،  املمتلكات  ونقل ملكية 

املبادرة رسيعاً إل تقديم كل ترشيعاتها الوطنية الرامية إل حامية املمتلكات الثقافية ومنع ومكافحة االتجار بها وما يتصل 

ثة إل قاعدة بيانات اليونسكو عن قوانني الرتاث  م بانتظام معلومات محدَّ به من جرائم. وُشجِّعت الدول أيضاً عىل أن تقدِّ

الثقايف الوطنية وذلك بتوفري جميع قوانينها ولوائحها التنظيمية الوطنية؛ وينبغي أن يشمل ذلك القواعَد الوطنية السارية 

يف الوقت الراهن، وكذلك ملحة تاريخية عن الترشيعات واللوائح التنظيمية السابقة.

وعالوًة عىل ذلك أيضاً، ميكن أن تستفيد الدول من بوابة املوارد اإللكرتونية والقوانني املتعلقة بالجرمية )شريلوك( املعنية 

م ترشيعاتها بشأن حامية املمتلكات  رات والجرمية، وأن تقدِّ بإدارة املعارف يف هذا املجال والتشارك فيها التابعة ملكتب املخدِّ

لة من قبُل، وذلك لضامن تحديث عهد املدَخالت  الثقافية غري املدرجة فيها بعُد، وكذلك أن تستعرض دوريًّا القوانني املسجَّ

فيها.)48( وعىل وجه الخصوص، ميكن أن تنظر الدول يف مسألة إنشاء قاعدة بيانات دولية أكرث تحديداً عن الترشيعات الجنائية 

رات والجرمية عن ترشيعات مكافحة  الداخلية بشأن حامية املمتلكات الثقافية، وذلك باتِّباع منوذج قاعدة بيانات مكتب املخدِّ

اإلرهاب أو قاعدة البيانات الدولية بشأن مكافحة غسل األموال.)49( وميكن أن تحتوي أيُّ قاعدة بيانات من هذا القبيل عىل 

أن  للدول  وينبغي  القانون،  إنفاذ  أجهزة  إل  هة  توجيهية عملية موجَّ مبادئ  املختلفة، وكذلك عىل  القوانني  مقتطفات من 

رات والجرمية. مها إل مكتب املخدِّ تقدِّ

بالترشيعات وذلك  الخاصة  إليها  املشار  البيانات  املواظبة عىل تحديث عهد قواعد  الدول يف مسألة  تنظر  أن  أيضاً  وميكن 

لة عن حامية املمتلكات الثقافية والسوابق القانونية ذات الصلة بذلك،  بالعمل بانتظام عىل إدراج الترشيعات الجديدة واملعدَّ

والقوانني واللوائح التنظيمية التي تشري إل التعاون القضايئ يف املسائل الجنائية، وكذلك معلومات عن القضايا ذات الصلة 

وأفضل املامرسات املتَّبعة يف هذا الصدد. وميكن ربط قواعد البيانات املشار إليها هنا بقاعدة بيانات اليونسكو )يف صيغتها 

األولية حاليًّا( الخاصة بإعادة املمتلكات الثقافية.

أمثلة عىل المواقع ذات الصلة الخاصة بجمع البيانات عىل الصعيد الدولي

إليها  الوصول  متاح  بيانات  قاعدة  وهي  الهامة،  الم�وقة  الفنية  االأعمال  بيانات  قاعدة  بول  ن�ت االإ استحدثت   •
واسع  نطاق  عىل  متاحاً  مدمجاً  قرصاً  دوريًّا  بول  ن�ت االإ أصدرت   2009 عام  وح�ت  بول؛)50(  ن�ت االإ ي 

�ف االأعضاء  البلدان  لجميع 

الفنية الم�وقة من  االأعمال  ف أهم 
ِّ تب�ي )Stolen Works of Art CD-ROM( وكذلك ملصقات  الفنية المرسوقة  الأعمال  عن 

ي 
اث الثقا�ف وع نظام حماية ال�ت بول هذه من خالل م�ش ن�ت بها. ويجري تحديث قاعدة بيانات االإ ي تعقُّ

 حيث السعي الحثيث �ف

ي 
الوط�ف والدرك  طة  ال�ش لسالح  التابعة  ي 

الثقا�ف اث  ال�ت حماية  ي 
�ف المتخصصة  الوحدة  مع  العمل  ي 

�ف بالتعاون   ،)PSYCHE(

وع الرئيسية هي: ي(. وأهداف هذا الم�ش يطاىلي )الكارابيني�ي االإ

الشكل دة  موحَّ رسائل  نظام  باستعمال  للبيانات  المبا�ش  المتكامل  الدمج  من  االأعضاء  البلدان  ف  تمك�ي  −

بول ن�ت ي إيطاليا إىل قاعدة بيانات االإ
السماح بنقل البيانات المبا�ش من قاعدة بيانات ليوناردو �ف  −

تبسيط االستفسارات باستعمال أداة برامجية للتشابه الصوري   −

ي والدورات التدريبية( للبلدان االأعضاء
و�ف لك�ت توف�ي التدريب )الوحدة النمطية للتعلُّم االإ  −

ي الدراسة االستقصائية الحادية 
رات والجريمة نميطة عن االتجار بالممتلكات الثقافية �ف ي عام 2009، أدرج مكتب المخدِّ

�ف  •
من  عدد  بشأن  والمحاكم  طة  ال�ش إحصاءات  النميطة  هذه  وتضمنت   . ي تجري�ب أساس  عىل  الجريمة،  اتجاهات  عن  ة  ع�ش

www.unodc.org/cld/search-sherloc-cld.jspx?f=en%23__el.caseLaw.crimeTypes_s%3aTraffick- :متاحة يف املوقع الشبيك  )48(  
.ing%5c+ in%5c+cultural%5c+property

.www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/imolin-amlid.html و www.unodc.org/tldb  :متاحة يف املوقع الشبيك  )49(  

.www.interpol.int/Public/WorkOfArt/Default.asp  :متاحة يف املوقع الشبيك  )50(  

http://www.unodc.org/cld/search-sherloc-cld.jspx?f=en%23__el.caseLaw.crimeTypes_s%3aTrafficking%5c+ in%5c+c
http://www.unodc.org/cld/search-sherloc-cld.jspx?f=en%23__el.caseLaw.crimeTypes_s%3aTrafficking%5c+ in%5c+c
http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/imolin-amlid.html
https://www.unodc.org/tldb/
http://www.interpol.int/Public/WorkOfArt/Default.asp
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اد أو تصدير أو نقل ملكية( بالممتلكات  ي حددتها الدراسة االستقصائية عىل أنها است�ي
الجرائم، بما فيها جرائم االتجار )ال�ت

م معلومات عن عدد  طة الوطنية أن تقدِّ وع عنها. وُطلب إىل ال�ش الثقافية و�قتها وحيازتها/التعامل بها والتنقيب غ�ي الم�ش

ي ارتكابهم لهذه الجرائم أو الذين ُقبض عليهم الرتكابهم إياها أو اتُّهموا بارتكابها. 
من الجرائم المسجلة واالأشخاص المشتبه �ف

بارتكابها.  وأُدينوا  الجرائم  هذه  الرتكابهم  ُحوكموا  الذين  االأشخاص  عدد  عن  معلومات  تقدم  أن  المحاكم  إىل  ُطلب  كما 

ي كث�ي 
نت غالبية الدول المجيبة �ف ي النميطة عن االتجار بالممتلكات الثقافية. ولكن تمكَّ

ولم تُدِخل سوى 24 دولة معلومات �ف

مت خمس دول فقط بيانات عن  ا(. وقدَّ ا( أك�ش من البيانات من المحاكم )12 ردًّ طة )20 ردًّ من االأحيان من توف�ي بيانات من ال�ش
وع عن الممتلكات الثقافية.)51( عدد الجرائم المتعلقة بالتنقيب غ�ي الم�ش

 One-hundred« مفقود(  غرض  مائة  )سلسلة  المسماة  القائمة  الدوىلي  المتاحف  مجلس  ر  وفَّ الماضية،  ة  الف�ت ي 
�ف  • 

طة. وأُدمجت فيها أيضاً “القائمة الحمراء”  missing objects series«،)52( عن القطع التـي ُ�قت وأُبلغ عن اختفائها إىل ال�ش

ي مناطق العالم االأشد تعرُّضاً لالأخطار، من أجل الحيلولة دون 
ي تصنِّف فئات القطع االأثرية أو االأعمال الفنية الموجودة �ف

ال�ت

وع. بيعها أو تصديرها عىل نحو غ�ي م�ش

ف سلطة قائمة،  ي إنشاء سلطة وطنية مركزية، أو تمك�ي
المبدأ التوجيهي 4-  ينبغي للدول أن تنظر، حسب االقتضاء، �ف

اع آليات أخرى، لتنسيق االأنشطة المتصلة بحماية الممتلكات الثقافية من االتجار وما يتصل به من جرائم. و/أو اش�ت

مع أنَّ لدى عدد من الدول دوائر وطنية تؤدِّي عىل األقل بعض الوظائف الالزمة ملنع ومكافحة االتجار باملمتلكات الثقافية 

وما يتصل به من جرائم أخرى، فإنَّ الدراسات االستقصائية التي أجرتها اليونسكو تبنيِّ أنَّ عدداً غري قليل منها أبلغ كذلك عن 

أنَّ التنسيق بني املؤسسات الوطنية ذات الصلة ميثِّل تحديات ال ميكن تجاهلها.)53( ويف هذا الصدد، ميكن للدول، عند إنشاء 

أو تعزيز هذا النوع من السلطات الوطنية املركزية أو ما يعادلها من اآلليات املناسبة، أن تضع يف االعتبار الوظائف التنسيقية 

عىل الصعيدين الداخيل والدويل.

كام أنَّ التنسيق املركزي للسياسات العامة بشأن املنع عامل مهم بالنظر إل أنَّ االتجار باملمتلكات الثقافية والجرائم ذات 

دة، ألنها تشتمل عىل جوانب وطنية وعابرة للحدود الوطنية وعىل جهات ومؤسسات من القطاعني  الصلة به هي ظواهر معقَّ

العام والخاص. وعالوًة عىل ذلك، فإنَّ األنشطة غري القانونية متيل يف الغالب إل التخفِّي ضمن أسواق ذات أبعاد واسعة 

وتتسم بقدٍر كبري من التعقيد، كثرياً ما تكون مبهمة وتحتاج إل قدٍر كبري من الرصد، ومتس تراثات ثقافية ضخمة، وكثرياً 

وبني  املختصة،  السلطات  من  وغريها  القانون  إنفاذ  أجهزة  بني  التعاون  فإنَّ  ولذلك  متجانسة.  غري  ودامئاً  مشتتة  ما تكون 

ل منشآت خصوصية يف  املتاحف وغريها من املؤسسات الثقافية )من القطاعني العام والخاص( والجهات الفاعلة التي تشغِّ

ا إذا ما أُريد له أن يكون فعاالً. أسواق األعامل الفنية والتحف األثرية التاريخية القدمية العهد، ال بدَّ من أن يكون قويًّا جدًّ

وحسبام هو منصوص عليه يف املادة 5 من االتفاقية بشأن الوسائل التي تُستخدم لحظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية 

املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة، عىل الدول أن تنشئ سلطة وطنية مركزية، تُزوَّد بصالحيات بشأن التنسيق أو التسجيل 

أو كليهام يف املسائل ذات الصلة بحامية الرتاث الثقايف. وكبديل عن ذلك، ميكن أن تنظر الدول يف إسناد صالحيات للسلطات 

القامئة من قبُل أو إنشاء آليات مكافئة أخرى أو كليهام معاً. ومن شأن تلك السلطة أن تُكلَّف مبهمة التنسيق بني كل الجهات 

الفاعلة العمومية القامئة املشارِكة يف منع االتجار بالقطع الرتاثية الثقافية، أو إدارة جميع األنشطة ذات الصلة، ومن شأنها 

عن  األمانة  من  مة  املقدَّ واملذكرة   )E/CN.15/2010/4( الثقافية  باملمتلكات  االتجار  من  الحامية  عن  العام  األمني  تقرير  أيضاً  انظر   )51(  
الثقافية  باملمتلكات  االتجار  الجنائية ضد  الجرمية والعدالة  التصدي يف مجال منع  ة وتدابري  املستجدَّ العاملي واملسائل  الصعيد  الجرمية عىل   اتجاهات 

مة إل لجنة منع الجرمية والعدالة الجنائية خالل دورتها التاسعة عرشة. )E/CN.15/2010/17(، املقدَّ

http://icom.museum/ :متاحة يف املوقع الشبيك .International Council of Museums, One hundred missing objects series  )52(  
.programmes/fighting-illicit-traffic/100-missing-objects

.Toggler and others, Evaluation of UNESCO’s Standard-setting Work of the Culture Sector  )53(  

http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/100-missing-objects
http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/100-missing-objects
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أيضاً أن تتعاون عىل الصعيد الدويل. وبهدف تعزيز عالقات الرشاكة بني القطاعني العام والخاص، يجوز أن تنظر الدول يف 

إرشاك الجهات الفاعلة من القطاع الخاص )املتاحف ودور املزاد ورشكات التأمني وغريها( بخصوص أنشطة محددة عىل أساس 

ص. مخصَّ

ا عن اإلرشاف عليها: )أ( جرد املمتلكات الثقافية  ا عن القيام باألنشطة التالية وإمَّ وميكن أن تكون تلك السلطة مسؤولة إمَّ

الوطنية؛ و)ب( دعم إجراء البحوث العلمية الجنائية وجمع البيانات اإلحصائية عن السوق غري املرشوعة للممتلكات الثقافية؛ 

الثقافية، وسوق األعامل  املؤسسات  العام والخاص يف  القطاعني  الفاعلة من  للجهات  برامج تدريبية متخصصة  تنفيذ  و)ج( 

الفنية والتحف األثرية القدمية العهد، وسلطات الرشطة والجامرك؛ و)د( إعداد وترويج مدونات قواعد سلوك للعاملني يف إدارة 

املؤسسات الثقافية، وكذلك يف سوق األعامل الفنية والتحف األثرية القدمية العهد، وذلك طبقاً للمعايري/األحكام الدولية )ومن 

ذلك مثالً املدونة الدولية لألخالقيات املهنية لتجار املمتلكات الثقافية، ومدونة القواعد األخالقية الخاصة باملتاحف، الصادرتان 

عن اليونسكو(؛ و)ه( دعم وتنسيق برامج رصد األسواق؛ و)و( الرتويج للحمالت العمومية املعنية بزيادة الوعي والعناية بالرتاث 

الثقايف؛ و)ز( التشارك يف املعلومات مع النظراء الوطنيني يف الدول واملنظامت الدولية املعنية من أجل تعزيز التعاون الدويل. 

حامية  بشأن  والخاص  العام  القطاعني  بني  عالقات رشاكة  إقامة  السلطات  هذه  بها  تُكلَّف  أخرى  مهمة  تكون  أن  وميكن 

املمتلكات الثقافية، يف تعزيز وتنسيق االتصاالت والتواصل والتبادل فيام بني املؤسسات الثقافية التي تنتمي إل القطاعني 

مي خدمات اإلنرتنت يف البلد  العام والخاص بشأن الرابطات الوطنية وأجهزة إنفاذ القانون وغريها من األجهزة النظرية ومقدِّ

والرابطات املهنية الوطنية لتجار األعامل الفنية والتحف األثرية التاريخية القدمية العهد والقامئني باملزادات يف هذا املجال.)54( 

وقد دعت الجمعية العامة، يف قرارها 186/68، الدول األعضاء التي مل تعنيِّ بعد جهات تنسيق لتيسري التعاون الدويل يف 

نطاق تطبيق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية إل أن تفعل ذلك بهدف منع االتجار باملمتلكات 

رات والجرمية بتلك املعلومات إلدراجها يف دليل السلطات  الثقافية ومكافحته وأن تبلِّغ مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ

ن اآلن معلومات عن جهات  يتضمَّ املكتب  الصادر عن  املختصة  الوطنية  السلطات  املختصة. وقد أصبح دليل  الوطنية 
االتصال املعيَّنة لتسهيل التعاون الدويل يف نطاق تطبيق االتفاقية ألغراض منع االتجار باملمتلكات الثقافية ومكافحته.)55(

ومن املسائل العملية يف هذا الخصوص أنه ميكن أن تنظر الدول يف مسألة ضامن منح السلطة الوطنية املختصة املوارد 

والصالحيات الالزمة ليك تعمل عىل نحو فعال يف سبيل بلوغ األهداف املحددة لها.

بعض الأمثلة عىل الآليات الوطنية لتنسيق حماية الممتلكات الثقافية

ي الوقت الراهن، 
ا. و�ف ا ودوليًّ ويج له وطنيًّ ي وال�ت

اث الثقا�ف ي مرص، وزارة الدولة لشؤون االآثار مكلَّفة بمهمة حماية ال�ت
�ف  •

ي تُع�ف باالآثار القديمة العهد؛ وإصدار المبادئ 
لدى الوزارة مهام محددة بشأن صياغة وتنفيذ جميع السياسات العامة ال�ت

ي المواقع والمعالم االأثرية التاريخية وترميمها والحفاظ عليها وتوثيقها ودراستها؛ وإدارة 
التوجيهية وأذون أعمال التنقيب �ف

اف عىل ن�ش المجالت الدورية  �ش ي تحتوي عىل آثار تاريخية قديمة العهد؛ واالإ
شبكة عىل نطاق البلد كله من المتاحف ال�ت

؛ وتمويل مشاريعها الخاصة بالتنقيب عن االآثار وتوثيقها والحفاظ عليها.)56( ي
اث الثقا�ف والكتب عن علم االآثار وال�ت

ي لكي 
اث الوط�ف ف الخاصة بالشؤون ذات الصلة بال�ت نفاذ القوان�ي ي الإ

ي عام 2005 المنتدى الوط�ف
أ �ف ي جنوب أفريقيا، أُن�ش

�ف  •
ف عن إنفاذ القانون. ويشتمل المنتدى عىل  اث والمسؤول�ي ف عن شؤون ال�ت ف المسؤول�ي ي العمل ب�ي

ة للتعاون �ف يؤدي مهمة منصَّ

ي جنوب أفريقيا، ورابطة 
اثية �ف بول، وهيئة الموارد ال�ت ن�ت طة جنوب أفريقيا، ووزارة الفنون الثقافية، واالإ ف من إدارة �ش ممثل�ي

عىل سبيل املثال، يف ترشين األول/أكتوبر 2006، وقَّع املتحف الربيطاين ومجلس املتاحف واملكتبات ودور املحفوظات عىل مذكرة تفاهم   )54(  
مع رشكة كربى للمزادات عرب اإلنرتنت، يتول مبوجبها املتحف الربيطاين رصد موقع الرشكة عىل اإلنرتنت فيام يخص مفردات القطع التي يحتمل أن تكون 
ممتلكات ثقافية، واالستفسار من بائعيها، وإخطار الوحدة املعنية بالقطع الفنية والتحف القدمية العهد، والتابعة لرشطة العاصمة، حسبام يكون مناسباً.

الدليل اإللكرتوين للسلطات الوطنية املختصة املندرجة يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتجار غري املرشوع يف املخدرات واملؤثرات   )55(  
.www.unodc.org :العقلية لسنة 1988 واتفاقية الجرمية املنظمة، متاح يف املوقع الشبيك

.)www.sca-egypt.org( لالطالع عىل مزيد من املعلومات، انظر املوقع الشبيك الخاص باملجلس األعىل لآلثار  )56(  

http://www.unodc.org
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، وسلطة الجمارك، وجامعة جنوب أفريقيا.  ي جنوب أفريقيا، ورابطة جنوب أفريقيا التابعة لمجلس المتاحف الدوىلي
المتاحف �ف

وأفضل  الثقافية  االأشياء  التعرُّف عىل  مثل  رئيسية  مواضيع  عن  طة  ال�ش لموظفي  ة  تدريبية قص�ي دورات  المنتدى  أعدَّ  وقد 

البلد ممن يمكن أن  أنحاء  ي جميع 
اث �ف ال�ت اء  بيانات لخ�ب ي خزن االأشياء المصادرة، واستحداث قاعدة 

المتبعة �ف الممارسات 

م المنتدى أيضاً ملصقاً عن االأعمال الفنية  ي تحديد هوية االأغراض الم�وقة وخزنها. وصمَّ
طة لالستعانة بهم �ف تتصل بهم ال�ش

داد بعض االأغراض الثقافية بعد التعرف  ي جميع أنحاء العالم. وقد تم اس�ت
طة والمتاحف �ف الم�وقة، وَوزَّعه عىل مخافر ال�ش

طة، كان قد تلقى التدريب من المنتدى، عىل تمثال برونزي م�وق باستبانة ما له  ي ال�ش
عليها من خالل الملصق، وتعرَّف ضابط �ف

ي حال عدم استبانة قيمته.)57(
ي السارق أك�ش منها �ف

من قيمة تراثية، مما أدى إىل تشديد العقوبة عىل الجا�ف

ي عام 2003، وتضم وزارَة الشؤون الخارجية 
وع بالسلع الثقافية، �ف أُنشئت اللجنة االأرجنتينية لمكافحة االتجار غ�ي الم�ش  •

بول،  ن�ت واالإ الجمارك  ومكتب  العمومية،  يرادات  لالإ االتحادية  دارة  واالإ اليونسكو،  لشؤون  الوطنية  والهيئة  التعليم،  ووزارة 

اث والمتاحف، إقرار  ي يُضطلع بها بتنسيق تتواله المديرية الوطنية لل�ت
والمكتبة الوطنية. وتشمل المهام الوظيفية للجنة، ال�ت

ي يصدرها 
ف القائمة الحمراء للقطع الثقافية، ال�ت وع، والتوعية العمومية؛ وتجه�ي ي مكافحة االتجار غ�ي الم�ش

إجراءات تُتَّبع �ف

؛ والحفاظ عىل معلومات حديثة العهد عن التعرف عىل القطع الثقافية؛ وتنفيذ برامج تدريبية من  مجلس المتاحف الدوىلي
ن منها اللجنة.)58( ي تتكوَّ

خالل حلقات عمل إقليمية؛ وتعزيز تبادل المعلومات ضمن مختلف المجموعات ال�ت

ي 
الثقا�ف اث  ال�ت ف وزارة  اكة وثيقة ب�ي الثقافية من خالل عالقة �ش الممتلكات  ي مجال حماية 

التنسيق �ف إيطاليا، يجري  ي 
�ف  •

اث  ي(، هي إدارة ال�ت ي )الكارابيني�ي
طة والدرك الوط�ف واالأنشطة الثقافية وشعبة خاصة للممتلكات الثقافية تابعة لسالح ال�ش

ي )تو تيال ديل باتريمونيو كولتوراله )TPC((.)59( وتعمل المؤسستان عىل نحو وثيق معاً بشأن التحقيق �في الجرائم 
ي والف�ف

الثقا�ف

التابعة للدولة، وإعداد  ي سوق االأعمال الفنية 
الثقافية، ورصد المواقع االأثرية، ومراقبة الجهات العاملة �ف ضد الممتلكات 

طة وإسداء المشورة إليهما بشأن حماية الممتلكات  المواد التعليمية، والتنسيق مع السلطات الحكومية االأجنبية وقوات ال�ش

ي )TPC( أيضاً عىل نحو وثيق مع المنظمات الدولية، ومنها اليونسكو واليونيدروا 
ي والف�ف

اث الثقا�ف الثقافية. وتعمل إدارة ال�ت

اكة مع طائفة  ا عالقات �ش بول، ولديها داخليًّ ن�ت ، واالإ والمجلس الدوىلي للمعالم والمواقع االأثرية، ومجلس المتاحف الدوىلي

متنوعة من الجامعات والمؤسسات الثقافية ومراكز البحوث والهيئات الدينية والحكومات المحلية. وتدير أيضاً واحدة من 

ي العالم بشأن االأعمال الفنية الم�وقة، تحتوي عىل سجالت الأك�ش من مليون قطعة وعىل مدى 40 
أك�ب قواعد البيانات �ف

ي تبذلها الوزارة 
. كما أدى تضافر الجهود ال�ت ي إيطاىلي

داد 000 200 عمل ف�ف ي اس�ت
دارة )TPC( �ف سنة من العمل، نجحت هذه االإ

ي المائة من عمليات �قة االأعمال والتحف 
ي العمل إىل التقليل بنسبة قدرها 14.5 �ف

دارة المذكورتان والتعاون الدوىلي �ف واالإ
ف عامي 2008 و2009.)60( ة ب�ي ي الف�ت

يطالية �ف الفنية االإ

ي ُع�ش عليها 
ي الخاص بالبلد، ويتطرق إىل االأماكن ال�ت

اث الثقا�ف ي إسبانيا، يتناول القانون رقم 1985/16 مسألة حماية ال�ت
�ف  •

ي التابع للدولة. وعقب اعتماد 
اث الثقا�ف بعد عام 1986، حينما أصبح القانون فعاالً، واسُتحدثت بموجبه هيئة مختصة لصون ال�ت

ها  ي تقل جسامتها عن غ�ي
هذا القانون، أُنشئت هيئة إدارية يمكنها تطبيق جزاءات إدارية بشأن الترصفات السلوكية المعنية ال�ت

ي االأك�ش إىل الغرامات. وإضافًة إىل ذلك، أُتيحت 
، باللجوء �ف ي

سبا�ف ي االإ
ي هذا الميدان، وذلك وفقاً للقانون الجنا�أ

من الترصفات �ف

، كما اسُتحدثت لدى أجهزة إنفاذ  ي
اث الثقا�ف ي أفعال ُجرمية أشد خطورة تمس ال�ت

�ف قرار أحكام إدانة جنائية بشأن مق�ت مكانية الإ االإ
)61(. ي

اث الثقا�ف نة ووحدات متخصصة وقواعد بيانات بشأن موضوع االتجار بال�ت القانون اختصاصات معيَّ

.Evaluation of UNESCO’s Standard-setting Work of the Culture Sector, p. 37, Box 1  )57(  

املرجع نفسه.  )58(  

لالطالع عىل مزيد من املعلومات، انظر املوقع الشبيك الخاص بإدارة الرتاث الثقايف والفني )Tutela del Patrimonio Culturale( يف   )59(  
.www.carabinieri.it/cittadino/tutela/patrimonio-culturale/introduzione :العنوان

 Monika R. DiFonzo, “Think you can steal our Caravaggio and get away with it? Think again: an analysis of the  )60(  
.Italian cultural property model”, George Washington International Law Review, vol. 44 )2012(, pp. 539-571

 Roma Valdés, La aplicación de los delitos sobre el patrimonio cultural )Granada, Spain, Editorial Comares, انظر   )61(  
 2008(; and I. Rodríguez Temiño, Indiana Jones sin futuro. La lucha contra el expolio del patrimonio arqueológico )Madrid, JAS

.Arqueología, 2012(

http://www.carabinieri.it/cittadino/tutela/patrimonio-culturale/introduzione
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دور المؤسسات الثقافية والقطاع الخاص باء- 

نات  ي تشجيع المؤسسات الثقافية والقطاع الخاص عىل اعتماد مدوَّ
المبدأ التوجيهي 5-  ينبغي للدول أن تنظر �ف

الثقافية. الممتلكات  اقتناء  سياسات  بشأن  الفضىل  الممارسات  تعميم  وعىل  سلوك،  قواعد 

ينبغي تشجيع املؤسسات الثقافية )املتاحف ومراكز املحفوظات والجهات صاحبة املجموعات الثقافية والفنية يف القطاعني 

العام والخاص(، وكذلك الجهات العاملة من القطاع الخاص يف هذا املجال )تجار األعامل الفنية ودور املزاد واملتعاملني التجاريني 

من االختصاصيني املهنيني، وأصحاب املجموعات الخصوصية وغريهم(، عىل اعتامد مدونات قواعد سلوك أو أخالقيات مهنية 

أو كلتيهام، تتضمن أحكاماً محددة بشأن السياسات العامة املتبعة يف االقتناء.

يف  اعتُمدت  التي  الثقافية،)62(  املمتلكات  لتجار  املهنية  لألخالقيات  الدولية  املدونة  اليونسكو  ت  أعدَّ الدويل،  الصعيد  وعىل 

عام 1999. وإضافًة إل ذلك، تتضمن أيضاً املبادئُ التوجيهية العملية من أجل تنفيذ االتفاقية بشأن الوسائل التي تُستخَدم لحظر 

ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة )املبادئ التوجيهية العملية الصادرة عن اليونسكو( 
أحكاماً تنظيمية رقابية من أجل أسواق املمتلكات الثقافية والرتاثية واالختصاصيني املهنيني العاملني يف هذا املجال.)63(

ومن الخطوات األول صوب ضامن التعاون فيام بني الجهات الفاعلة ذات الصلة ميكن أن تكون يف قيام املشاركني يف التجارة 

باملمتلكات الثقافية باعتامد مدونات قواعد سلوك أو أخالقيات مهنية أو كلتيهام معاً وغري ذلك من األدوات املشابهة، ومنها 
مثالً مبادئ توجيهية وأنظمة رقابية ذاتية.)64(

املشتغلني  للتجار  ينبغي  دنيا  معيارية  قواعَد  املذكورة  املهنة  أخالقيات  أو  السلوك  قواعد  مدوناُت  د  تحدِّ أن  وينبغي 

باملمتلكات الثقافية التقيُّد بها. ويجب أن تدل انتهاكات هذه القواعد الداخلية، وبخاصٍة حينام تكون معتمدة عىل سوء 

نية، وعىل املستوى الجزايئ، عىل ترصُّف كيدي مقصود. كام يجب أن يُدان ويجازى ترصُّف أيِّ شخص ينتهك هذه القواعد 
الداخلية. وال ينبغي أن يكون من السهل عليه التذرُّع بالجهل باملعايري املطبقة يف هذا امليدان.)65(

وحسبام هو مذكور يف البند التوجيهي 4، ميكن أن تشمل املدونات الوطنية لقواعد السلوك أو أخالقيات املهنة، من أجل بلوغ 

تها اليونسكو، قواعَد  الثقافية، التي أعدَّ مستوى معياري، مبا يتفق مع املدونة الدولية لألخالقيات املهنية لتجار املمتلكات 

تهدف إل ما ييل:

غري مرشوع،  نحو  عىل  مستورَدة  أو  مصَدرة  أو  بها  متَّجر  ثقافية  ممتلكات  اقتناء  من  الثقافية  املؤسسات  •  منع   

ذلك وغري  مرشوع،  غري  نحو  عىل  بها  متاجر  أو  مرشوع  غري  نحو  عىل  مستخرجة  أو  منهوبة،  أو  مسوقة  أو 

القانون إنفاذ  وأجهزة  الثقافية  املؤسسات  بني  التعاون  تعزيز   •  

واملؤسسات  املتاحف  العاملني يف  املسؤولني وغريهم من  املوظفني  لدى  املعايري  أو  للقواعد  االمتثال  ثقافة  •  نرش   

األخرى الثقافية 

املؤسسات  مزايا  من  االستفادة  من  التنظيم،  حيث  من  إحكاماً  األقل  أو  الشابة  أو  الصغرية،  املؤسسات  •  متكني   

ابتكاراً  األكرث  أو  متويالً  األفضل  أو  تنظيامً  األفضل  أو  عهداً  األقدم  أو  الكبرية 

 1 املجلد   ،1999 الثاين/نوفمرب  ترشين   17  − األول/أكتوبر  ترشين   26 باريس،  الثالثني،  الدورة  العام،  املؤمتر  محارض  اليونسكو،  انظر   )62(  
والتصويب: القرارات، القسم الرابع، القرار 27. 

www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/OPERATIONAL_GUIDE- الشبيك:  املوقع  يف  متاحة   )63(  
.LINES_EN_FINAL.pdf

املتحدة  اتفاقية األمم  املقدمة من األمانة عن استخدام  الوثيقة E/2010/30-E/CN.15/2010/20 واملذكِّرة  العام يف  انظر تقرير األمني   )64(  
.)CTOC/COP/2010/12( ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية من أجل الحامية من االتجار باملمتلكات الثقافية

تقتيض املبادئ التوجيهية العملية التنفيذية املشار إليها أعاله أن تنظر الدول يف تشجيع املؤسسات الثقافية والقطاع الخاص عىل اعتامد   )65(  
مدونات قواعد سلوك: »ينبغي تطبيق القواعد املراد وضعها تطبيقاً متساوياً عىل ماليك املجموعات التجار بها والقيِّمني عليها وغريهم من األشخاص 
د هذه القواعُد دوليًّا لضامن فعاليتها  املشمولني يف التجارة يف املمتلكات الثقافية، وذلك ليك ال تُغتَب أو تستثنى أي فئة مبفردها. وينبغي أيضاً أن تُوحَّ

القصوى )الفقرة 50(.

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/OPERATIONAL_GUIDELINES_EN_FINAL.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/OPERATIONAL_GUIDELINES_EN_FINAL.pdf
http://www.undocs.org/CTOC/COP/2010/12
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معقول  سبب  مثة  يكون  عندما  الثقافية  املمتلكات  بخصوص  إضافية  تجارية  معاملة  بأيِّ  القيام  عن  •  االمتناع   

ر املصدِّ البلد  إل  إعادتها  وتسهيل  قانوين،  غري  نحو  عىل  مصَدرة  بأنها  االعتقاد  إل  يدعو 

بشأن  صحيحة  معلومات  وجود  عدم  حال  يف  ثقافية  مبمتلكات  تجاري  تعامل  يف  الدخول  عن  •  االمتناع   

مصدرها األصيل

الثقافية باملمتلكات  التجاري  التعامل  عند  الواجب  الحرص  معايري  عىل  الضوء  تسليط   •  

ع الدول املؤسسات الثقافية )من القطاعني العام والخاص عىل السواء( عىل اعتامد مدونات قواعد سلوك توفِّر  وميكن أن تشجِّ

للعاملني فيها قواعد واضحة وفعالة )وتنص مبا يف ذلك عىل جزاءات تأديبية خاصة باالنضباط(، وبخاصٍة فيام يتعلق باإلنصاف 

والشفافية يف السياسات العامة املتبعة يف اقتناء املمتلكات الثقافية، وما يتصل بذلك من واجب اإلبالغ عن الحاالت املشتبه فيها 

التي تنطوي عىل ممتلكات ثقافية متجر فيها عىل نحو غري مرشوع أو مصدرة أو مستوردة عىل نحو غري مرشوع، أو مسوقة 

أو منهوبة، أو مستخرَجة عىل نحو غري مرشوع، أو ُمتعاَمل فيها تجاريًّا عىل نحو غري مرشوع )انظر املبدأ التوجيهي 6(.

السلوك املوجودة حاليًّا، ومنها مثالً  إنفاذ ونرش مدونات قواعد  الثقافية عىل  الدوُل املؤسسات  ع  أن تشجِّ أيضاً  وميكن 

باملؤسسات  الخاصة  األخالقية  القواعد  ومدونة  الثقافية،  املمتلكات  لتجار  املهنية  لألخالقيات  الدولية  اليونسكو  مدونة 

الثقافية الكربى، الصادرة عن مجلس املتاحف الدويل.)66( كام ميكن أن تنظر الدول يف أن تعهد مبارشًة إل السلطة الوطنية 

املركزية )أو املؤسسة أو املنظمة املختصة(، املقرتح إنشاؤها يف املبدأ التوجيهي 4، مبهمة ترويج وتطوير هذه املدونات 

لقواعد السلوك أو هذه املبادئ التوجيهية من خالل عالقة رشاكة بني القطاعني العام والخاص.

وميكن أن تتضمن مدوناُت قواعد السلوك قواعَد واضحة وفعالة ألصحاب املزادات والتجار يف سوق األعامل الفنية واآلثار التاريخية 

القدمية العهد )العاديات(، تفرض جزاءات تأديبية فعالة، عندما يلزم ذلك. وينبغي أن تعزز اإلنصاف والشفافية يف املعامالت 

التجارية )عىل سبيل املثال، من خالل حفظ سجل بكل املعامالت التجارية بالقطع الثقافية(،)67( وكذلك أن تقرر واجب اإلبالغ 

رة أو مستوردة عىل نحو  عن الحاالت املشتبه فيها التي تنطوي عىل ممتلكات ثقافية متَّجر فيها عىل نحو غري مرشوع، أو مصدَّ

غري مرشوع، أو مسوقة أو منهوبة، أو مستخرَجة عىل نحو غري مرشوع، أو بوجه أعم متعاَمل فيها تجاريًّا عىل نحو غري مرشوع.

ومن املهم تسليط الضوء عىل البحوث العلمية الجنائية عن الجزاءات وعن التوقُّف عن ارتكاب الجرم وخاصياتهام فيام يتعلق 

ا يف بعض البلدان املشرتية املعيَّنة، فإنَّ من املهم توخي الحذر بشأن  باالتجار باملمتلكات الثقافية. وحيث إنَّ الطلب مرتفع جدًّ

النجاح املحتمل للحظر القانوين. وهذا ال يعني أنه ال ينبغي استخدام الحظر القانوين، بل عىل العكس من ذلك، إذ يوجد متسع 

يتيح تطبيق تنظيم رقايب أكرث فعالية يف بلدان األسواق. ذلك أنَّ الطبيعة املعيَّنة التي تتسم بها هذه السوق غري املرشوعة تتيح 

تطبيق سياسات عامة قامئة عىل الردع تشتمل عىل فرض عقوبة جنائية، ألنَّ القرار بشأن رشاء يشء من هذه األعامل واملمتلكات 

وبخاصٍة شيئاً باهظ الثمن، من املرجح فيه أن يستويف رشوط »الخيار العقالين« املفرتض يف سياق الردع؛ عالوًة عىل أنَّ تعرُّض 

َة النظر بعني االعتبار إل  ح كفَّ األفراد املعنيني للمهانَة أمام الناس عقب مالحقتهم قضائيًّا والقبض عليهم، إمنا يضيف وزناً آخر يُرجِّ

استخدام التدابري القامئة عىل الردع. غري أنَّ هذه التدابري يجب إنفاذها عىل نحو صحيح ليك تحقق فعاليتها.

ومثة نهج آخر هو السعي إل تكوين ثقافة االمتثال، وهي عبارة عن إطار نظري يُستخدم يف األكرث بشأن جرائم ،ذوي الياقات 

البيضاء،، ويستند إل الفكرة القائلة بأنَّ اإلقناع أكرث أهميًة من املعاقبة يف التعامل مع الجناة. وبالنسبة إل االتجار باملمتلكات 

الثقافية وينبغي أن تكون املهمة يف خفض الطلب باللجوء إل مجموعة مؤتلفة من اسرتاتيجيات العدالة الجنائية )القامئة 

تها(، تدعمها مشاريع تربوية أوسع نطاقاً مصممة بقصد إقناع املشرتين يف هذه السوق بأنهم  عىل العقوبات التناُسبية يف شدَّ
ال يجدر بهم رشاء قطع من اآلثار التاريخية القدمية العهد التي تحتاج إل معلومات واضحة عن منشأها األصيل املرشوع.)68(

انظر أيضاً التدابري القانونية والعملية، الجزء الثاين، القسم دال.  )66(  

الدول املنضمة إل اتفاقية متعلقة بالوسائل املستخدمة لحظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة   )67(  
لديها من قبُل أحكام ترشيعية مامثلة، وفقاً للامدة 10 من االتفاقية.

 John Braithwaite, Restorative Justice and Responsive Regulation, Studies in Crime and Public Policy Series )Oxford, انظر  )68(  
.Oxford University Press, 2002(
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وينبغي توجيه االنتباه أيضاً إل قواعد السلوك عند التعامل مع موظفي الجامرك أو الرشطة، واملوظفني املدنيني واملوظفني 

امً  متمِّ جزءاً  يكون  ما  كثرياً  احتامل  وهو  فساد،  أو  رشوة  حدوث  احتامل  دون  الحيلولة  أجل  من  العموميني،  املسؤولني 

الفنية، مبن فيهم االختصاصيون  الفنية. ومن ثم ينبغي لتجار وخرباء األعامل  من الصفات غري املرشوعة يف سوق األعامل 

اآلتية من مناطق  الثقافية  املمتلكات  التعامل مع قطاع  قواعد سلوكهم، وبخاصٍة عند  التام ملدونات  االمتثال  الجامعيون، 

ممزقة بفعل الحروب وغريها من األزمات. وينبغي أيضاً للتجار والخرباء املعتَمدين من ذوي الخربة يف هذه املجاالت أو يف 

هذه القطع والتحف املعرَّضة للمخاطر أن يتعاونوا معاً يف مجال التعرف عىل مفرداتها وإدراجها يف قوائم الجرد. وينبغي أن 

تُدَرج يف قوائم الجرد كلُّ قطعة آتية من املناطق املمزقة بفعل الحروب، يصل العلم بها إل الباحثني والتجار.

يف حاالت التشكُّك يف املنشأ األصيل للسلع الثقافية وانتسابها، ينبغي اعتبار هذه السلع اآلتية من مناطق معرضة للمخاطر 

مقتنيات غري قانونية. ومن حيث هي كذلك، ينبغي حجزها وإعادتها إل موطنها بعد انتهاء األعامل القتالية. وكذلك بغية 

القطع  الواسعة أن يتعرفوا عىل هوية مفردات  مكافحة متويل اإلرهاب، ينبغي للعلامء والخرباء والتجار من ذوي املعرفة 

موا شهادات  الرتاثية الثقافية، وأن يبلِّغوا عن عروض البيع املشتبه فيها، وأن يتثبَّتوا من موثوقية الشحنات املعرتََضة، وأن يقدِّ

بصفتهم خرباء تكون حاسمة األهمية يف املحاكم. 

كام ميكن أن تعزِّز الدوُل التعميَم الواسع النطاق عىل الصعيدين الوطني الدويل ألعىل املعايري التي ينبغي تطبيقها يف سياسات 

اقتناء املمتلكات الثقافية ويف الشفافية لدى التعامل بهذه املمتلكات. وميكن أن تتخذ أيضاً الدوُل كلَّ التدابري املتاحة من أجل 

تعزيز املعرفة وتعميم أفضل املامرسات لدى العاملني يف املتاحف وغريها من املؤسسات الثقافية، عىل الصعيدين الوطني 

بني  املعارف واملامرسات  تبادل هذه  تنشيط  تكون ذات جدوى يف  أن  السلوك  لقواعد  املدونات  والدويل. ومن شأن هذه 

املتاحف وغريها من املؤسسات الثقافية، عىل نحو غري مبارش ومن خالل السلطة الوطنية املركزية )أو املؤسسة أو املنظمة 

املامثلة(، عىل حدٍّ سواء، ويف تعزيز املساءلة والحيدة واإلنصاف فيام يخص املوظفني املسؤولني واملستخَدمني يف هذا املجال.

كذلك ميكن أن تنظر الدول يف رعاية اعتامد مدونات قواعد سلوك من خالل اسرتاتيجيات تقوم عىل منح املزايا )للقامئني بهذه 

املعامالت املمتثلني للقواعد( وعىل الحرمان من املزايا )للقامئني بهذه املعامالت غري املمتثلني للقواعد(. وعالوًة عىل ذلك، 

ميكن أن تنظر الدول يف توفري التمويل العمومي للمتاحف والجهات الجامعة للمقتنيات من القطاع الخاص، وغري ذلك من 

املؤسسات، التي تعتمد مدونات قواعد السلوك. وميكن أن تنظر الدول أيضاً يف األخذ بغري ذلك من الحوافز االقتصادية، بل 
حتى الرضيبية، عىل أساس مخصص عىل حدة للمؤسسات التي تعمل بامتثال للقواعد.)69(

ا الدول التي تفرض قوانينها أو لوائحها التنظيمية اشرتاطات مهنية من حيث الرتخيص واالعتامد فيمكن أن تنظر يف تطبيق  أمَّ

رشط بشأن منح الرخصة أو شهادة االعتامد عىل أيِّ كيان اعتباري من الرشكات بأن يعتمد مدونة قواعد سلوك أو مبادئ 

املهنية  السجالت  إل  معنيَّ  فرد  أليِّ  الوصول  سبل  إتاحة  نفسه عىل  الرشط  هذا  فرض  وميكن  بالرشكات.  توجيهية خاصة 

ا الدول التي ال متتلك نظاماً للرخص أو للمؤهالت املهنية  أو حصوله عىل املؤهالت املهنية أو شهادة االعتامد أو الرتخيص. وأمَّ

يف هذا املجال فيمكن أن تنظر يف اعتامده. وميكن أن تنظر الدول عىل نحو إضايف يف اعتامد سياسة عامة ال تسمح للمؤسسات 

الثقافية بالتعامل التجاري إالَّ مع التجار الذين يعملون مبقتىض مدونات قواعد سلوك مناسبة.

به  الثقافية وما يتصل  باملمتلكات  االتجار غري املرشوع  الجنائية بشأن  املسؤولية  تبعة  التي تنص قوانينها عىل  الدول  ا  وأمَّ

من أفعال جرمية، حتى عندما يُرتكب الجرم من جراء اإلهامل، فيمكن أن تأخذ يف الحسبان مسألة انتهاك مدونة قواعد 

النظر بعني االعتبار إل ذلك عند تقييم القصد الجنايئ )انظر أيضاً املبدأ  السلوك عند تقييم اإلهامل الجنايئ؛ وينبغي أيضاً 

التي تنص قوانينها عىل املسؤولية املؤسسية للرشكات فيام يخص االتجار غري املرشوع باملمتلكات  التوجيهي 19(. والدول 

الجنائية وما يتصل به من أفعال جرمية ميكن أن تنظر يف منح املوافقة عىل التخفيف من الجزاءات أو االستبعاد من طائلتها 

يف األحوال التي توجد فيها مدونة قواعد سلوك، أو ما يكافئها من املبادئ التوجيهية املؤسسية للرشكات، معتمدة ومطبَّقة 

بالفعل )للحصول عىل مزيد من اإلرشادات التوجيهية بشأن مسؤولية الرشكات، انظر املبدأين التوجيهني 23 و24(.

مثة اقرتاح إضايف وذو صلة باملوضوع هو أن تفرض الدول رضائب عىل سوق اآلثار والتحف التاريخية القدمية العهد وذلك من أجل استيعاب   )69(  
تكاليف التحقيقات واملالحقات القضائية املتعلقة باالتجار باملمتلكات الثقافية، وكذلك حيثام يكون ممكنا من أجل استصالح املواقع األثرية وحاميتها.
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النهايئ،  التقرير  للتوصيات 16 و23 و25 من  وعىل الصعيد اإلقليمي، يجب عىل جميع املتاحف يف االتحاد األورويب، وفقاً 

مجموعات  تنقُّل  إمكانية  زيادة  وسائل  ُسبل  تحسني  بشأن  الثقافية  الشؤون  لجنة  إل  م  املقدَّ يتضمنها،  التي  والتوصيات 

ل املمتلكات الثقافية يف إطار  املمتلكات الثقافية وما يتصل بذلك من الوثائق، الصادر عن فريق الخرباء العامل املعني بتنقُّ

طريقة التنسيق املفتوحة،)70( أن تتبع املبادئ التوجيهية املوجودة بشأن الحرص الواجب )التي تتضمن بحوثاً بشأن املنشأ 

األصيل ينبغي االضطالع بها قبل االتفاق عىل إعارة أعامل فنية(، وكذلك مدونة القواعد األخالقية الخاصة باملتاحف، الصادرة 

عن مجلس املتاحف الدويل. وعىل الدول األعضاء يف االتحاد األورويب التي ليس لديها بعُد مبادئ توجيهية من هذا النمط أن 

تدمج أو تعتمد ما تتضمنه مدونة اليونسكو لألخالقيات املهنية لتجار املمتلكات الثقافية ومدونة القواعد األخالقية الخاصة 

باملتاحف من أحكام ذات صلة بالحرص الواجب، الذي يجب أن متارسه مؤسسات الرتاث الثقايف والجامعون واملالكون والتجار. 

وعالوًة عىل ذلك يجب توفري معايري مشرتكة بخصوص التوثيق الالزم قبل اقتناء أيِّ قطعة من الرتاث الثقايف، باالستناد عىل 

بطرق غري  رة  املصدَّ أو  املسوقة  الثقافية  باملمتلكات  املتعلقة  اليونيدروا  اتفاقية  عليها  تنص  التي  املعايري  إل  املثال  سبيل 

مرشوعة، وخصوصاً املادتني 4 )5( و6 )5( منها، واتفاقية اليونسكو بشأن الوسائل التي تُستخدم لحظر ومنع استرياد وتصدير 

ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة.

والتوجيه اإلداري 60/2014 الصادر عن االتحاد األورويب بشأن إعادة قطع الرتاث الثقايف املنقولة عىل نحو غري مرشوع قانوين 

من أرايض الدول األعضاء، املعتمد يف 15 أيار/مايو 2014، يعرتف مببادئ الحرص الواجب )العناية الواجبة( الواردة يف االتفاقية 

الدول األعضاء يف االتحاد  رة بطرق غري مرشوعة، ويجب أن تنفذه جميع  الثقافية املسوقة أو املصدَّ باملمتلكات  املتعلقة 

األورويب. واقتداًء بالروح الكامن يف هذا التطور اإلقليمي الراهن، ينبغي للمفوضية األوروبية أن تروِّج ملدونة القواعد األخالقية 

الخاصة باقتناء السلع الثقافية أو إعارتها أو بيعها من جانب االختصاصيني املهنيني العاملني يف املؤسسات الثقافية، وكذلك من 

جانب الجامعني واملالكني والتجار ودور املزاد. وإضافًة إل ذلك، ينبغي للمتاحف أن تنرش سياساتها العامة بشأن مجموعاتها 

يف مواقعها الشبكية.

وخالل الدورة الثامنة والثالثني ملؤمتر اليونسكو العام، اعتُمدت توصية بشأن حامية وتعزيز املتاحف واملجموعات، وتنوعها 

الصكوك  بأحكام  والتقيُّد  الوطنية،  الجرد  قوائم  تدعيم  بخصوص  توجيهية  مبادئ  التوصية  وتضمنت  املجتمع.  يف  ودورها 

القانونية املوجودة، واملعايري والواجبات املهنية الالزمة لالختصاصيني املهنيني العاملني يف املتاحف، وإعادة أو رد املمتلكات 

الثقافية وفقاً للقوانني والسياسات العامة السارية. وميكن أن تنظر املتاحف يف هذه التوصية عند صياغة سياساتها العامة 

أو تحديث عهدها.

إنفاذ  سلطات  إبالغ  عىل  الخاص  والقطاع  الثقافية  المؤسسات  ع  تشجِّ أن  للدول  ينبغي    -6 التوجيهي  المبدأ 

الثقافية. بالممتلكات  اتِّجار  حدوث  ي 
�ف االشتباه  حاالت  عن  القانون 

ينبغي للمؤسسات الثقافية يف القطاعني العام والخاص كليهام أن تبلِّغ أجهزة إنفاذ القانون عن الحاالت املشتبه فيها من 

االتجار غري املرشوع باملمتلكات الثقافية )أو ما يتصل به من جرائم أخرى(. أما بالنسبة إل جرائم ،ذوي الياقات البيضاء،، 

التي ميكن أن تعادلها بقدٍر كبري من حيث العدد جرائُم االتجار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم، فلم يتسن 

تعقُّب سوى قلة صغرية من الجرائم املكتشفة رجوعاً إل جهات فاعلة مؤسسية، يف حني يأيت العدد األكرب من تقارير اإلبالغ 

من كيانات من القطاع الخاص. وهنالك ثالث جرائم تقليدية لذوي الياقات البيضاء تقرتن بسوق األعامل الفنية:

املعيارية  التعاريف  يالئم  ال  الفنية  األعامل  عامل  يف  البيضاء  الياقات  ذوي  بجرائم  املتعلقة  الحاالت  من  •  كثري   

من  أكرث  عمومها  يف  ليست  »الرشكات«  ألنَّ  الجرائم،  أنواع  من  بها  يتصل  وما  للرشكات  املؤسسية  للجرمية 

التي  الجرائم  املوظفني. ومن شأن  لديهم عدد صغري من  يعمل  العهد  قدمية  أثرية  تحف  أو  فنية  أعامل  تجار 

املهنية. للجرائم  مشابهة  تكون  أن  القبيل  هذا  من  أفراد  يرتكبها 

.www.lending-for-europe.eu :متاحة يف املوقع الشبيك  )70(  

http://www.lending-for-europe.eu/
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عمله  بارش  قد  التاجر  كان  إذا  وما  الجرمية،  يف  التاجر،  جانب  إل  الضالع،  َمن  يتضح  ال  الحاالت  معظم  •  يف   

رئيسية. بصفة  مرشوع  تجاري  عمل  إدارة  إل  إضافًة  جرائم  يرتكب  كان  إذا  ما  أو  جنائية  ألغراض  التجاري 

التنظيمية  واللوائح  والقوانني  املشمولة،  املعيَّنة  القضائية  والواليات  الجرمية،  جرت  حيث  املكان  إل  •  استناداً   

قانونية  تجاوزات  أو  جرمية  عن  يتكلم  أن  للمرء  ينبغي  كان  إذا  ما  دامئاً  الواضح  من  يكون  ال  قد  السارية، 
اقرتفتها رشكات.)71(

إنَّ سوق األعامل الفنية والتحف األثرية القدمية العهد تتسم عىل وجه الخصوص بعدم الشفافية، مام يزيد من رضورة قيام 

الدول بإيجاد سبل كفيلة بحفز الدوافع لدى املؤسسات الثقافية، التي تعترب يف هذه السوق من »العارفني بدواخلها«، عىل 

اإلبالغ عن حاالت االتجار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من األفعال الجرمية، التي تصادفها يف مسار أنشطتها، حسبام هو 

مشار إليه ضمناً يف املبدأ التوجيهي 4. وميكن أن تنظر الدول يف اتخاذ كل التدابري املمكنة لزيادة عدد ما تبلِّغ عنه املتاحف 

وغريها من املؤسسات الثقافية عن حاالت االتجار والجرائم األخرى ذات الصلة به املشتبه فيها. وميكن أن يُسهَّل هذا باعتامد 

مدونات قواعد سلوك وتوسيع نطاق أفضل املامرسات املتَّعبة حاليًّا يف هذا الصدد )انظر املبدأ التوجيهي 5(، وكذلك بالقيام 

بعمليات تدخُّل أخرى مخصصة الغرض )انظر املبدأين التوجيهيني 12 و18(.

وميكن أن تفرض الدول عىل العاملني يف املؤسسات الثقافية يف القطاعني العام والخاص التزاماً قانونيًّا باإلبالغ عن الحاالت 

املشتبه فيها، وتسنده بجزاءات متناسبة وفعالة يف حالة إغفال اإلبالغ. وبديالً عن ذلك، ميكن أن تنظر الدول يف أن تقرص 

فرض االلتزام القانوين باإلبالغ عن الحاالت املشتبه فيها عىل العاملني يف املؤسسات الثقافية يف القطاع العام، ويف الوقت نفسه 

ترتك مسألة التعامل مع العاملني يف املؤسسات يف القطاع الخاص وفقاً للوائح التنظيمية ومدونات قواعد السلوك الداخلية، 

وإن كان ينبغي أن تشتمل هذه التدابري عىل حجب االعتامدات املالية العمومية عن املؤسسة يف حالة اكتشاف أجهزة إنفاذ 

القانون إغفاالً إراديًّا لتقديم تقرير إبالغ.

التوجيهي 4  املبدأ  يف  املذكورة  املركزية  الوطنية  السلطة  إل  أو  القانون  إنفاذ  أجهزة  إل  اإلبالغ  تقارير  ه  توجَّ أن  وميكن 

)أو مؤسسة أو منظمة مامثلة( لالضطالع بتقييم أويل للتقارير. وميكن أيضاً أن تنظر الدول يف أن تخصص، بإرشاف السلطة 

ا للرتاث الثقايف« من أجل استالم التقارير السيع والكتوم.)72( كام ميكن أن تنظر  الوطنية املركزية نفسها، »خطًّا ساخناً خاصًّ

الدول يف اعتامد أحكام ترشيعية أخرى من أجل حامية املبلِّغني املحتملني من داخل املؤسسات الثقافية من مخاطر االنتقام 

مي خدمات املواقع الشبكية،  ل إل اتفاق مع مقدِّ واملضايقة والتسيح من العمل وغري ذلك. ويف هذا الصدد، من املهم التوصُّ

إنفاذ  الثقافية إل سلطات  باملمتلكات  باالتجار  املتعلقة  فيها  املشتبه  الحاالت  باإلبالغ عن  التزامات عليهم،  أو حتى فرض 

القانون )انظر أيضاً املبدأين التوجيهيني 3 و8(.

والقطاع  الثقافية  المؤسسات  موظفي  تدريب  ودعم  تشجيع  ي 
�ف تنظر  أن  للدول  ينبغي    -7 التوجيهي  المبدأ 

الخاص عىل اللوائح التنظيمية الخاصة بالممتلكات الثقافية، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة.

إنَّ الوعي بالقوانني واللوائح التنظيمية والواجبات ذات الصلة باملمتلكات الثقافية من جانب العاملني يف املؤسسات الثقافية 

عنرص مهم لرتويج ثقافة االمتثال لدى متعهِّدي املؤسسات املهنيني وقد يسهم يف منع االتجار باملمتلكات الثقافية وما يتصل 

به من جرائم. وميكن أن تنظر الدول يف تشجيع ودعم توفري التدريب املتخصص بشأن اللوائح التنظيمية الخاصة باملمتلكات 

الثقافية لالختصاصيني املهنيني متعهِّدي املؤسسات الثقافية يف القطاعني العام والخاص، بالتعاون مع املنظامت الدولية ذات 

الصلة. كام أنَّ تدريب اختصاصيي الحفاظ عىل الرتاث الثقايف والعاملني يف اقتناء املجموعات واملتاحف ُمدَرج يف قامئة تدابري 

.M. Balcells, “Art crime as white-collar crime” in Cultural Property Crime, Balcells and Kila, eds انظر  )71(  

ع به الجمهور  عىل سبيل املثال، أطلقت مؤخراً إدارة سالح الرشطة والدرك )الكارابينيريي( اإليطايل تطبيقاً للهواتف الذكية )iTPC(، تشجِّ  )72(  
عىل التعاون يف مجال التحقيقات بشأن الجرائم ذات الصلة باألعامل الفنية. وتُتاح للمستعملني ُسبُل الوصول إل املعلومات عن الشبكات التي تنشط يف 

. البحث عنها، وكذلك إل قامئة مبكاتب الرشطة املعنية بالرتاث من أجل تيسري اإلبالغ عن الجرائم أو تقديم مطالبة ذات صلة بعمل فني معنيَّ



المنع  استراتيجيات  23أواًل- 

املنع الوقائية الرامية إل مكافحة االتِّجار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم، الواردة يف الوثائق ذات الصلة الصادرة 
عن األمم املتحدة.)73(

ومن الالزم توفري برامج تدريبية متخصصة للعاملني يف املؤسسات الثقافية من أجل نقل مضمون وروح القواعد إل األفراد. 

وينبغي تعميم الجديد من القوانني واللوائح التنظيمية ومدونات قواعد السلوك أو القواعد األخالقية عىل نطاق واسع عىل 

العاملني يف املتاحف وغريها من املؤسسات الثقافية، الذين ينبغي توعيتهم مبضمونها ومبا تنطوي عليه من تَِبعات ودالالت 

هامة. وينبغي أن يكفل ذلك، عىل نحو أعم، إيجاد ثقافة امتثال أوسع نطاقاً وقامئة عىل أسس راسخة لدى االختصاصيني 

املهنيني متعهِّدي هذه املؤسسات.

وبغية تعزيز ودعم هذه الربامج التدريبية، ميكن أن تنظر الدول يف توفري التمويل املبارش للربامج التدريبية املخصصة للعاملني 

يف املؤسسات الثقافية يف القطاع العام. وميكن أيضاً أن تنظر الدول يف تعزيز عالقة رشاكة بشأن التدريب بني القطاعني العام 

والخاص، ومن خالل األنشطة التي تضطلع بها السلطة الوطنية املركزية املجَملة يف املبدأ التوجيهي 4، وذلك برعاية مبادالت 

دولية ألغراض التدريب، من خالل املساعدة والدعم من كيانات دولية، مثل مجلس املتاحف الدويل)74( ومكتب األمم املتحدة 

رات والجرمية واليونسكو)75( واملركز الدويل لدراسة حفظ وتجديد املمتلكات الثقافية واليونيدورا. املعني باملخدِّ

ن إيطاليا والعراق ي الشؤون الثقافية ب�ي
دراسة حالة: مثال عىل التعاون �ن

ي واالآثاري 
اث الثقا�ف ي العراق، لهدف حفظ وترميم ال�ت

ي سياق الحرب �ف
ي الشؤون الثقافية �ف

بدأت إيطاليا والعراق تعاونهما معاً �ف

ي العراق من 
ي �ف

يطالية، هناك اقتناع راسخ بأنَّ دعم القطاع الثقا�ف ته وزارة الشؤون الخارجية االإ ي العراق. ووفقاً لتقرير أعدَّ
�ف

ي ذلك البلد.
شأنه أن يسهم صوب دعم المجتمع واالقتصاد �ف

الخارجية ووزارة  الشؤون  وزارة  مثالً  ومنها  إيطاليا،  ي 
�ف والخاص  العام  ف  القطاع�ي من  المؤسسات  من  أنشأت مجموعة  وقد 

كات من القطاع الخاص،  ي( و�ش طة والدرك )الكارابيني�ي الرسش لسالح  التابعة  ي 
اث الثقا�ف الثقافة والوحدة المعنية بحماية ال�ت

ة المهمة،  . وقبل مبا�ش ي
اث الثقا�ف كاً من أجل تنفيذ عمليات صون ال�ت وعاً مش�ت ها، م�ش ومنها تيليكوم، وأقسام جامعية، وغ�ي

ي العمل إىل 
بول. وأدى هذا االإجراء �ف ن�ت اثية الثقافية المفقودة، وأحالتها إىل االإ ت وحدة الدرك قائمة بمفردات القطع ال�ت أعدَّ

مت وحدُة  ي تواٍز مع ذلك، قدَّ
ف للمثول أمام العدالة. و�ف ي الوقت نفسه إىل جلب 400 جاٍن من الناهب�ي

داد 300 قطعة، و�ف اس�ت

ان.  ي عمَّ
ي العمل مع مكتب اليونسكو �ف

ي العراق، بالتعاون �ف
تها �ف ي التدريَب إىل نظ�ي

اث الثقا�ف حماية ال�ت

ي 
�ف التقنية  عالية  بتكنولوجيا  د  مزوَّ مخت�ب  إنشاء  أجل  من  أموال  مت  ُقدِّ  ، ي

الثقا�ف اث  ال�ت معالم  ترميم  عملية  ف  تحس�ي وبغية 

فهرستها  وكذلك  هامة،  أثرية  قطع  ترميم  وجرى  المتحف؛  لموظفي  تدريباً  اُء  خ�ب م  قدَّ كما  بغداد.  ي 
�ف ي 

الوط�ف المتحف 

. ي
و�ف لك�ت وتصويرها بالمسح االإ

الصلة  االآثارية ذات  المواقع  أماكن جميع  ف  بتعي�ي الخاصة  الخرائط  وع لرسم  استهالَل م�ش مة  المقدَّ االأمواُل  أيضاً  وأتاحت 
ي العراق من أجل تقييم أوضاعها ورصد مواقع التنقيب عن االآثار وحفظها.)76(

ي �ف
اث الثقا�ف بال�ت

انظر الوثيقتني E/CN.15/2010/4 و E/CN.15/2010/6. وانظر أيضاً تقارير الدول األعضاء عن التدابري التي اتخذتها لتنفيذ االتفاقيات   )73(  
املتعلقة بالوسائل التي تُستخدم يف حظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة، الدورة الثامنة والعرشين )باريس، 

1995(، والدورة الثانية والثالثني )باريس، 2003(، من وثائق مؤمتر اليونسكو العام.

الثقافية من أجل االختصاصيني  ينظم مجلس املتاحف الدويل حلقات عمل عىل الصعيد العاملي بشأن االتجار غري املرشوع باملمتلكات   )74(  
.)http://icom.museum/activities/training :املهنيني العاملني يف املتاحف وموظفي الرشطة والجامرك )انظر املوقع الشبيك

انظر، عىل سبيل املثال، املادة 17 من االتفاقية بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية   )75(  
بطرق غري مرشوعة.

 Ministero degli Affari Esteri per la salvaguarda del  « اإليطالية  الخارجية  وزارة  تقرير  انظر  األمثلة،  من  مزيٍد  عىل  لالطالع   )76(  
.www.esteri.it :متاح يف املوقع الشبيك ،»patrimonio culturale nel mondo

http://www.undocs.org/E/CN.15/2010/6
http://www.undocs.org/E/CN.15/2010/4
http://icom.museum/activities/training/
http://www.esteri.it
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ف  ونية والبائع�ي لك�ت نت ومنظِّمي المناقصات االإ ن�ت مي خدمات االإ ع مقدِّ المبدأ التوجيهي 8-  ينبغي للدول أن تشجِّ

اعتماد  الثقافية، بوسائل منها  بالممتلكات  التعاون عىل منع االتِّجار  العالمية، حسب االقتضاء، عىل  الشبكة  ع�ب 

بذلك. خاصة  سلوك  قواعد  نات  مدوَّ

الشفافية  انعدام  تفاقم  زيادة  إل  الثقافية  املمتلكات  يف  اإللكرتونية  التجارة  الطارئ عىل  والسيع  املستمر  التطور  أدَّى 

يف سوق األعامل الفنية واآلثار التاريخية القدمية العهد )العاديات(، حيث إنَّ بيع القطع الثقافية عرب اإلنرتنت يتيح آلية 

الساحة  هذه  برصد  القانون  إنفاذ  أجهزة  قيام  ويَُعدُّ  الدولية.  السوق  يف  األصيل  املنشأ  املريبة  املوجودات  لطرح  مالمئة 

القطاع  العاملني يف هذا  املتعهِّدين  من جانب  التعاون  أشكال  من  ما  دون شكٍل  من  ا  جدًّ الفسيحة  االفرتاضية  السوقية 

مي خدمات اإلنرتنت وأصحاب املزادات  الخاص،)77( مهمة تكاد تكون مستحيلة، ولذلك فإنَّ الخطوة األول، فيام يخص مقدِّ

عىل الشبكة العاملية، صوب وضع سياسة عامة واضحة وفعالة بشأن املنع، ميكن أن تكون يف اعتامد مدونات قواعد سلوك. 

وإضافًة إل ذلك، فإنه حسبام أُشري إليه يف املبدأ التوجيهي 3، ال يزال هناك متَّسع للتحسني يف تدارك الثغرات البحثية يف 

. هذا امليدان املعنيَّ

ع الدول عىل اتخاذ التدابري املناسبة يف السياق القانوين الداخيل لديها من أجل مراقبة االتجار بقطع الرتاث الثقايف عرب  وتُشجَّ

اإلنرتنت ومن أجل ضامن االحتفاظ بها أو حجزها حيث يوجد شك معقول بشأن منشأها األصيل املرشوع، وكذلك اسرتجاعها 

وإعادتها إل مالكيها الرشعيني )انظر املبادئ التوجيهية 25-28 و39 و40 و46 و47 بشأن عمليات الحجز واالسرتجاع واإلعادة(. 

وعالوة عىل ذلك، ينبغي للدول أن تسعى إل إنشاء آليات تنسيقية وإدارية، وكذلك إقرار بروتوكوالت وافية بالغرض من أجل 

القيام بإجراءات عمل، عند الرضورة، ملنع ارتكاب الجرائم استباقاً لعمليات املزاد.

ويف إطار التعاون الدويل، ينبغي للدول أن تعزِّز إبرام االتفاقات واتخاذ إجراءات العمل امللموسة مبا يهدف إل إحباط ومنع 

ا بني اإلعالن عن  التجارة غري املرشوعة بالسلع الثقافية والفنية قبل عمليات املزاد، بالنظر بعني االعتبار إل الوقت القصري جدًّ

مزاد وعقده )انظر املبادئ التوجيهية 25-28 و39 و40(. 

وفيام يتعلق بجرمية االتِّجار باملمتلكات الثقافية واألفعال الجرمية، التي تُرتكب من خالل استعامل اإلنرتنت، ميكن أن تنظر 

مي خدمات اإلنرتنت والقامئني باملزادات عرب الشبكة العاملية عىل اعتامد  الدول يف اتخاذ جميع التدابري املناسبة لتشجيع مقدِّ

مدونات قواعد سلوك. وميكن أن توفِّر الدول »منوذج« مدونة قواعد سلوك ومبادئ توجيهية مؤسسية للرشكات، أو أن تقوم 

بتحديد املبادئ التوجيهية فحسب لهذه األطراف ليك تصوغ الرشكات بنفسها مدونات قواعد السلوك الخاصة بها.

كام أنَّ مدونات قواعد السلوك الوطنية والدولية املوجودة حاليًّا الخاصة بالوكالء التجاريني يف سوق األعامل الفنية واآلثار 

خصوصيات  بحسب  تكييفها  ينبغي  والتي  املدونات،  هذه  لصياغة  كأساس  استخدامها  ميكن  العهد  القدمية  التاريخية 

التجارة اإللكرتونية )انظر املبدأ التوجيهي 5(. وينبغي أن تتضمن هذه املدونات قواعد واضحة وفعالة، مبا يف ذلك جزاءات 

تأديبية، عندما يلزم ذلك، وبخاصٍة فيام يتعلق باإلنصاف والشفافية يف املعامالت التجارية )عىل سبيل املثال، بحفظ سجل 

بجميع املعامالت التجارية باملمتلكات الثقافية عرب اإلنرتنت مبارشًة(، وكذلك ما يتصل بهذا املجال من واجبات اإلبالغ عن 

الحاالت املشتبه فيها الخاصة باألنشطة غري املرشوعة فيام يتعلق باملمتلكات الثقافية.

البيع التي تُتاح عىل  واملالَحظ أنَّ اإلدارات الثقافية الوطنية يف معظمها ال متلك املوارد الكافية ملواصلة رصد عروض 

املتاحة عىل  العروض  املتطوعني من أجل رصد  تنظيم فرقة »مراقبة« من  الدول يف  تنظر  أن  اإلنرتنت. ولذلك، ميكن 

اإلنرتنت وإعالم السلطات املعنية عندما يبدو أنَّ هناك قطعة من الرتاث الثقايف غري معروفة مسبقاً، أو قطعة من تراث 

تبليغات  أيِّ  الثقافية متحيص  الشؤون  إلدارات  وينبغي  العاملية.  الشبكة  للبيع عىل  معروضة  باألخطار،  د  مهدَّ أجنبي 

من هذا النحو.

.UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2 انظر الوثيقة  )77(  
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نت ن�ت أمثلة عىل الجهود الرامية إل استحداث ممارسات جيدة ع�ب الإ

 »eBay.co.uk« ي
و�ف لك�ت ق االإ اكة مع موقع التسوُّ ي ومجلس المتاحف والمكتبات والمحفوظات �ش

يطا�ف أقام المتحف ال�ب

ي موقعها. 
ا �ف ي المملكة المتحدة بيعاً قانونيًّ

ي يُع�ش عليها �ف
من أجل ضمان أن تُباع قطع االآثار التاريخية القديمة العهد ال�ت

للحمل،  القابلة  القديمة  االأثرية  بالقطع  ي 
المع�ف النظاُم  أنشأ  االأثرية،  للتحف  القانونية  غ�ي  البيع  عمليات  منع  وبغية 

ي بالنيابة عن مجلس المتاحف والمكتبات والمحفوظات، فرقًة لرصد القطع االأثرية القديمة 
يطا�ف الذي يديره المتحف ال�ب

ي 
ي بيعها. و�ف

ف الحق �ف ي المملكة المتحدة، ولضمان أن يكون للبائع�ي
ق »eBay.co.uk« �ف ي موقع التسوُّ

ي تُباع �ف
العهد ال�ت

ي يبلِّغ النظاُم ذلك إىل وحدة االأعمال الفنية واالآثار القديمة العهد 
ي القوائم غ�ي قانو�ف

دراج �ف ي يكون فيها االإ
االأحوال ال�ت

د بإنهاء القوائم غ�ي القانونية.)78(  ق »eBay.co.uk« الذي تعهَّ وبولية( وإىل موقع التسوُّ طة العاصمة )الم�ت التابعة ل�ش

ي كلٍّ من ألمانيا وسوي�ا والنمسا.
ي �ف

اث الثقا�ف وقد اتُّخذت مبادرات مماثلة بالتعاون مع مكاتب حماية ال�ت

ويف مواجهة تنامي االتِّجار بالسلع الثقافية عرب اإلنرتنت، والصعوبات التي تصادفها السلطات الوطنية يف مراقبة هذه الظاهرة 
ي لها، أتاحت اليونسكو، بتعاوٍن وثيق مع اإلنرتبول ومجلس املتاحف الدويل، وثيقة عنوانها »التدابري األساسية بشأن  والتصدِّ

القطع الثقافية التي تُعرض للبيع عىل اإلنرتنت«.)79(

تدعو الوثيقُة املذكورة الدوَل إل القيام مبا ييل:

ل التايل عىل جميع صفحاتها الخاصة ببيع    »1-   تشجيع هيئات البيع عىل اإلنرتنت بكل قوة عىل وضع نص التنصُّ
القطع الثقافية:

اإلقدام  قبل  ييل،  مبا  بالقيام  القطع  هذه  مشرتو  يُنَصح  للبيع،  املعروضة  الثقافية  القطع  يخص       ’فيام 
ذلك  يف  مبا  املعنية،  القطعة  مصدر  مرشوعية  من  التحقق  وطلب  التدقيق   ،1، الرشاء:  عملية  عىل 
قد  يكون  أن  ميكن  التي  للقطعة  االسترياد(  )ورمبا  التصدير  قانونية  عىل  األدلة  تقدم  التي  الوثائق 
بهذا  شك  وجود  حالة  ويف  للبائع.  القانونية  الصفة  عىل  دليل  بتقديم  املطالبة   ،2، استريادها؛  جرى 
اليونسكو  ورمبا  اإلنرتبول،  وكذلك  األصيل  للبلد  الوطنية  السلطات  مبراجعة  أوالً  القيام  ينبغي  الشأن، 

]...[ )إيكوم-ICOM(،؛  الدويل  املتاحف  مجلس  أو 

  »6-   وضع إجراءات قانونية للقيام عىل الفور بحجز القطع الثقافية يف حالة وجود شكوك معقولة فيام يخص 
مرشوعية مصدرها؛

  »7-   تأمني إعادة القطع املحجوزة ذات املصدر غري املرشوع إل مالكيها الرشعيني.«

عىل الصعيد اإلقليمي، يتعنيَّ عىل الدول األعضاء يف االتحاد األورويب، وفقاً للتوصية 37 الواردة يف التقرير النهايئ والتوصيات 
م إل لجنة الشؤون الثقافية عن تحسني وسائل زيادة إمكانية تنقيل املجموعات الفنية واألثرية والوثائق  التي يتضمنها املقدَّ
ذات الصلة، من فريق الخرباء العامل املعني بتنقيل املجموعات،)80( يف إطار طريقة التنسيق املفتوحة، أن تعلم املشرتين 
ل عليها بطرق غري مرشوعة عرب اإلنرتنت؛ ويتعنيَّ عليها خصوصاً أن تنظر  املحتملني بشأن مخاطر رشاء السلع الثقافية املتحصَّ
يف الطلب إل املواقع الشبكية إدخال أو إدراج »َعلَم« أو إشعار يتضمن الضوابط التنظيمية الرقابية بشأن حامية املمتلكات 

الثقافية، يف الحاالت التي يحاول فيها مشرت احتاميل رشاءها.)81(

 ،http://pages.ebay.co.uk/buy/guides/antiquities :املتاح يف املوقع الشبيك ،the eBay Antiquities Buying Guide انظر الدليل  )78(  
http://pages.ebay. :املتاحة يف املوقع الشبيك ،the eBay policy on artefacts, archives, antiques, cultural items and grave-related itemsو

.co.uk/help/policies/artefacts.html

http://portal.unesco.org/culture/en/files/21559/11836509429MesuresTraficIlliciteEn.pdf/ الشبيك:  املوقع  يف  متاحة   )79(  
.MesuresTraficIlliciteEn.pdf

.www.lending-for-europe.eu/eu-activities :متاح يف املوقع الشبيك  )80(  

انظر الوثيقة E/CN.15/2010/5، الفقرتني 13 )أ( و31.  )81(  

http://eBay.co.uk
http://eBay.co.uk
http://eBay.co.uk
http://pages.ebay.co.uk/buy/guides/antiquities
http://pages.ebay.co.uk/help/policies/artefacts.html
http://pages.ebay.co.uk/help/policies/artefacts.html
http://portal.unesco.org/culture/en/files/21559/11836509429MesuresTraficIlliciteEn.pdf/MesuresTraficIlliciteEn.pdf
http://portal.unesco.org/culture/en/files/21559/11836509429MesuresTraficIlliciteEn.pdf/MesuresTraficIlliciteEn.pdf
http://www.lending-for-europe.eu/eu-activities
http://www.undocs.org/E/CN.15/2010/5
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الرصد جيم- 

ي استحداث وتنفيذ إجراءات 
الدولية ذات الصلة، �ف للصكوك  ينبغي للدول أن تنظر، وفقاً  المبدأ التوجيهي 9-  

ادها. واست�ي الثقافية  الممتلكات  لتصدير  شهادات  إصدار  مثل  والتصدير،  اد  االست�ي لمراقبة  مالئمة 

الثقافية ذات األهمية من أراضيها، متكِّن سلطات الجامرك  ينبغي للدول أن تنظر يف إيجاد ُسبُل لرصد تصدير املمتلكات 
للقيود  املثال  أو خاضعة، عىل سبيل  منشأ غري مرشوع،  ذات  رة  املصدَّ القطع  كانت  إذا  التحقق مام  الحدود من  ومراقبة 
املفروضة عىل تصديرها ألنها من املمتلكات الثقافية. كام أنَّ شهادات االسترياد ميكن أن تسهم أيضاً عىل نحو جوهري يف منع 

االتجار غري املرشوع ومراقبته.)82(

كام ينبغي للدول أن تنظر يف إقامة وتطبيق نظام يستلزم شهادات تصدير، وكذلك حيثام أمكن، شهادات استرياد. وميكن أن 
تختار الدول نظاَم أذوٍن يحصل بواسطته مالك قطع من ممتلكات ثقافية أو حائز لها يعتزم تصديرها عىل رخصة تصدير من 
م كل الوثائق ذات الصلة. وميكن أيضاً أن تختار الدول نظاماً للموافقة الضمنية  السلطة الوطنية املختصة، بعد أن يكون قد قدَّ
دها القانون وتخضع إلجراءات التدقيق الداخيل، بناًء عىل التبليغ من جانب املالك  تصدر مبقتضاه رخصة لفرتة زمنية يحدِّ

أو الحائز عن اعتزامه تصدير تلك املمتلكات الثقافية.

وينبغي للدول أن تنظر أيضاً يف أن تضع يف االعتبار املبادئ التوجيهية التنفيذية الصادرة عن اليونسكو، وخصوصاً الفقرة 
وغري  االتفاقية،  عليها  تنطبق  التي  الثقافية،  املمتلكات  دخول  حظر  الدول  عىل  »يتعنيَّ  أنه  عىل  تنص  التي  منها،   58
املصحوبة بشهادة التصدير من هذا القبيل، إل أراضيها«، وأنَّ عدم وجود شهادة التصدير »من شأنه أن يجعل استرياد 
رة«.)83( ر بصورة قانونية من الدولة املترضِّ تلك املمتلكات إل دولة أخرى من الدول األطراف أمراً غري مرشوع، كونها مل تُصدَّ

املمتلكات  أنواع قطع  بتضمني كل  تُعدُّ  التي  الرسمية  الجرد  قوائم  االعتبار  أن تضع يف  الدول يف  أيضاً  تنظر  أن  كام ميكن 
الثقافية املصنَّفة يف فئات بحسب املنطقة اإلقليمية والحقبة أو أيِّ إحالة مرجعية مالمئة أخرى، وهي قوائم ينبغي إتاحتها 
بيٍس لسلطات الجامرك يف دول أطراف أخرى يف االتفاقية، وكذلك لغريها من السلطات والهيئات املعنية.)84( وميكن أن تكون 
التي  الوطنية  الترشيعات  إل  بالنسبة  أيضاً  أن تكون مفيدة  الثقافية  املمتلكات  أنواَع قطع  ة مبا يشمل  املعدَّ الجرد  قوائم 
رة عىل نحو غري قانوين من دول أجنبية، والتي تستلزم تصنيف تلك القطع من  تحظر استرياد قطع املمتلكات الثقافية املصدَّ

املمتلكات الثقافية يف قامئة جرد يسهل الوصول إليها من جانب بلد التصدير.)85( 

ع الدوَل  ويتناول املبدأ التوجيهي 71 من املبادئ التوجيهية التنفيذية الصادرة عن اليونسكو شهادات االسترياد أيضاً، فيشجِّ
عىل استحداث ترشيعات وطنية، عند االقتضاء، لضامن أن يكون استرياد املمتلكات الثقافية املعنية قد تمَّ بطريقة مرشوعة، 

التدابري  الصدد، وتطبيق  املمتلكات بشأن أيِّ شكوك بهذا  كام هو موثَّق بشهادة صادرة بشكل قانوين، وإبالغ دولة منشأ 
املؤقتة املناسبة.)86(

مرشوعة  غري  بطرق  ملكيتها  ونقل  واستريادها  الثقافية  املمتلكات  تصدير  ومنع  حظر  وسائل  بشأن  اليونسكو  توصية  انظر   )82(   
UNESCO Recommendation on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Export, Import and Transfer of Own-(
 http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13083&URL_DO=DO_ الشبيك:  املوقع  يف  متاحة   ،)ership of Cultural Property
 the Recommendation( الدويل  الصعيد  عىل  الثقافية  املمتلكات  تبادل  بخصوص  اليونسكو  وتوصية   ،TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ :متاحة يف املوقع الشبيك ،)concerning the International Exchange of Cultural Property

.ID=13132&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

انظر أيضاً مبادئ اليونسكو التوجيهية التنفيذية، الفقرات 57 و64 و89.  )83(  

انظر أيضاً مبادئ اليونسكو التوجيهية التنفيذية 20 و34 و35 و37 و63 و108.  )84(  

عىل سبيل املثال، تقتيض املادتان 60 و10 من القانون األملاين التنفيذي لالتفاقية بشأن الوسائل التي تُستخدم لحظر ومنع استرياد وتصدير   )85(  
ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة وجوب تصنيف كل قطعة مبفردها من املمتلكات الثقافية يف قامئة جرد متيسَّ الوصول إليها، بحسب 

بلد املنشأ قبل سنة من نقلها.

انظر دليل التدابري القانونية والعملية، الجزء األول، القسم ألف.  )86(  

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13083&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13083&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13083&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13132&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13132&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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وينبغي النظر بعني االعتبار إل استعامل منوذج شهادات التصدير أو شهادات مامثلة موجودة، حسبام اعتمدته بلدان االتحاد 

اليونسكو واملنظمة  ته  التصدير الذي أعدَّ األورويب.)87( وإضافًة إل ذلك، ميكن أن تنظر الدول يف استعامل منوذج شهادات 

املمتلكات  لوصف قطع  الرضورية  البارزة  السامت  كل  يتضمن  الذي  الثقافية،)88(  املمتلكات  بشأن قطع  للجامرك  العاملية 

رة  الثقافية، وكذلك معلومات عن رشوط التصدير. وينبغي أن تتيح الشهادة التحديد السهل والدقيق ملاهية القطعة املصدَّ

املالك،  عن  معلومات  يتضمن  الذي  التصدير،  شهادة  إحالة منوذج  الدول عىل  ع  وتُشجَّ الفوتوغرافية(.  الصور  ذلك  )مبا يف 

ومدة رخصة التصدير )عندما تكون مؤقتة(، والسلطة املْصِدرة، والوجهة املقصودة للقطعة، ووضعها القانوين، واستعاملها، 

وقيمتها - إْن أمكن. وعالوًة عىل ذلك، ينبغي تقديم نسخة عن شهادة التصدير إل مكتب التصدير التابع للجامرك، الذي 

لها، وينبغي أن تُرفَق نسخٌة أخرى بقطعة املمتلكات الثقافية، وينبغي إبرازها عند االسترياد إل  ينبغي له أن يحتفظ بها ويسجِّ

بلد الوجهة املقصودة للشهادة عىل قانونية التصدير. وهذه الوثائق ينبغي أن تكون بترصُّف موظفي الجامرك يف البلد اآلخر، 

وبخاصٍة عندما يقومون بالتحقُّق من صالحية شهادات التصدير. وينبغي أيضاً أن تُرَسل نسخة عن شهادة التصدير بكاملها 

إل سلطات الجامرك األجنبية عندما توجد اتفاقات منشأة باعتبارها شكالً من أشكال تبادل املعلومات )انظر أيضاً املبادئ 

التوجيهية التنفيذية، وخصوصاً الفقرة 59(.

وعمالً باملادة 6 من االتفاقية بشأن الوسائل التي تُستخدم لحظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق 

رة مبوجبها أنَّ تصدير املُلك الثقايف املعني مرخَّص  غري مرشوعة، تتعهَّد الدول األطراف بوضع شهادة مناسبة تبنيِّ الدولُة املصدِّ

به، وتحظر تصدير املمتلكات الثقافية من أراضيها ما مل تكن مصحوبة بشهادة تصدير.

الرقابية للتصدير واملسائل الخاصة بها. وعىل وجه  وينبغي للدول أن تنظر يف تدريب موظفي الجامرك عىل الضوابط 

الخصوص، من املهم توفري معلومات أساسية عن تحليل القضايا وأنواع الُجناة وأساليب العمل والدروب والوسائل املتَّبعة 

يف النقل وطرائق اإلخفاء املستخدمة والصالت بني هذه الجرائم وغري ذلك من األنشطة والشبكات اإلجرامية.

وميكن أن تنظر الدول يف تزويِد سلطات الجامرك ومراقبة الحدود بالتكنولوجيا املناسبة لتمكينهم من القيام بسعة بتدقيق 

تقاطع بيانات شهادات التصدير مع معلومات قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بقوائم جرد قطع املمتلكات الثقافية وقواعد 

رة أو املستوردة عىل نحو غري مرشوع أو املسوقة أو  البيانات الوطنية والدولية عن املمتلكات الثقافية املتَّجر بها أو املصدَّ

املنهوبة أو املستخرَجة عىل نحو غري مرشوع أو املتعاَمل بها تجاريًّا عىل نحو غري مرشوع أو املفقودة )انظر أيضاً املبدأين 
التوجيهيني 1 و3(.)89(

الثقافية، معاملًة  التي يجب أن تُرفَق بتصدير املمتلكات  التصدير،  كام ميكن أن تنظر الدول يف اعتبار عدم وجود شهادة 

تجارية مشتبهاً فيها تتطلب املزيد من التحرِّي والتحقيق )انظر املبدأ التوجيهي 34 لالطالع عىل مزيد من املعلومات بشأن 

السلطات املختصة الوطنية(. وميكن أن تنظر الدول يف اشرتاط وجود شهادة تصدير صالحة صادرة عن سلطة مختصة يف دولة 

املصدر األصيل، من أجل السامح بتصدير قطعة من املمتلكات الثقافية. وميكن القيام بذلك عىل أساس وجود اتفاقات أو 

د بشأن شهادات االسترياد من أجل تسهيل عمل موظفي  ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف. كام ميكن اعتامد معيار دويل موحَّ

الرشطة والجامرك. والجدير بالذكر أنَّ شهادات االسترياد مل تصبح بعُد موضوعاً تتناوله أحكام أو توصيات دولية )حتى وإن 

كان استعامل أدوات من هذا النحو مأخوذاً يف االعتبار، وذلك عىل سبيل املثال يف دليل اليونسكو(،)90( يف حني يرد النص عىل 

شهادات التصدير يف كثري من االتفاقيات الدولية وغريها من الوثائق.

م إل لجنة الشؤون الثقافية عن تحسني وسائل زيادة إمكانية  وفقاً للتوصية 28 الواردة يف التقرير النهايئ وما يتضمنه من توصيات املقدَّ  )87(  
تنقيل املجموعات وما يتصل بذلك من وثائق، من فريق الخرباء العامل املعني بتنقيل املجموعات يف إطار طريقة التنسيق املفتوحة، يتعنيَّ عىل الدول 

األعضاء يف االتحاد األورويب استحداث شهادة استرياد أو شهادة نقل أو كلتيهام بخصوص السلع الثقافية من أجل تحسني إمكانية اقتناء أثر هذه السلع.

http://www.wcoomd.org/en/topics/ :ته اليونسكو واملنظمة العاملية للجامرك متاح يف املوقع الشبيك منوذج شهادة التصدير الذي أعدَّ  )88(  
.enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/trafficking-of-cultural-.objects.aspx

ن الضوابط الرقابية الجمركية، مبا يف ذلك نرش أجهزة التصوير املسحي باألشعة  عىل سبيل املثال، إنَّ اعتامد تدابري تكنولوجية ميكن أن يحسِّ  )89(  
السينية يف مراكز حدود بلدان النقل العابر واألسواق، من أجل فحص حاويات الشحن والشاحنات وغريها من املركبات.

انظر التدابري القانونية والعملية، الجزء األول، القسم ألف.  )90(  

http://www.wcoomd.org/en/topics/
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وينبغي إقرار شهادات التصدير من بلد املنشأ أو املصدر األصيل وشهادات االسترياد إل دولة الوجهة املقصودة، باعتبارها من 

الوثائق املعيارية لدى القيِّمني عىل املتاحف وجامعي التحف والعمالء التجاريني. وينبغي للسلطات أن تعترب هذه الشهادات 

من األدلة اإلثباتية لقانونية تداول هذه السلع. وينبغي االحتفاظ بهذه الوثائق لفرتة وافية من الزمن بعد اقتناء السلعة الثقافية.

وأحد االقرتاحات بشأن تعزيز التعاون الدويل بخصوص اإلجراءات املتَّبعة يف مراقبة االسترياد والتصدير هو أن تعمد السلطات 

املعنية إل نرش قوائم ضوابطها الرقابية لتصدير السلع الثقافية وجعلها متاحًة للدول األخرى )انظر املبادئ التوجيهية 1 و3 

و39 و41(.

وميثِّل إقرار تحليل املخاطر لدى سلطات الجامرك من أجل منع استرياد وتصدير املمتلكات الثقافية بطرائق غري مرشوعة، 

وكذلك تبادل املعلومات وأفضل املامرسات املتَّبعة، فيام بني هذه السلطات،)91( تدبرياً آخر ينبغي النظر فيه بعني االعتبار. 

رة واملستوردة وبلد منشأها أو مصدرها األصيل ونقلها  كام أنَّ اتباع منهج نظامي يف جمع البيانات عن السلع الثقافية املصدَّ

الثقافية  العابر وسوقها وخصائصها املميزة والتجار املعنيني، ميكن أن يوفر معلومات قيِّمة عن الوجهات املقصودة للسلع 

واالتجاهات السائدة يف أسواقها.

ي 
ي استحداث وتنفيذ تداب�ي لرصد سوق الممتلكات الثقافية، بما �ف

المبدأ التوجيهي 10-  ينبغي للدول أن تنظر �ف

نت. ن�ت االإ عىل  ذلك 

مثلام هو مشار إليه يف املبدأ التوجيهي 3 )د( الوارد أعاله، تُستخَدم القنوات نفسها للتجارة يف املمتلكات الثقافية عىل نحو 

قانوين وعىل نحو غري قانوين عىل حدٍّ سواء. وهذا التداخل تسهِّله بقدٍر كبري املزادات واملبيعات عىل الخط الحاسويب املبارش 

عرب اإلنرتنت، ألنَّ اإلنرتنت ليس لها حدود، ومن الهنيِّ عىل البائعني واملشرتين إخفاء هويتهم واجتناب اشرتاطات استصدار 

الشهادات والرتخيص وغري ذلك. 

د قبل إعادة إدخالها يف السوق، وذلك من أجل إتاحة متَّسع  وميكن إبقاء قطع املمتلكات الثقافية مخبَّأة إل أجٍل غري محدَّ

من الوقت ليك تتوقَّف تحقيقات أجهزة إنفاذ القانون، أو إتاحة املجال لتطبيق قوانني التقادم ذات الصلة.

لت دراسٌة للترشيعات املتنازع عليها بشأن قوانني التقادم ورسقة األعامل والتحف الفنية إل استنتاجني هام: وقد توصَّ

ر،  املقرَّ الزمني  اإلطار  غضون  يف  الفنية  األعامل  رسقة  عمليات  معضالت  حلُّ  ميكن  ال  األحيان  من  كثريٍ  •  يف   

وجيزاً. يكون  ما  كثرياً  الذي 

هذه  ضحايا  )أ(  مقدرة  تعزيز  يف  هامة  خطوة  تتيح  أخذت  املسوقة  الفنية  األعامل  بيانات  •  قواعد   

أن  عىل  املحتملني  املشرتين  و)ب(  خسارتهم،  عىل  »نامئني«  ليسوا  أنهم  بوضوح  يبيِّنوا  أن  عىل  السقات 

الحاالت  يف  الواجب(  الحرص  )أو  الواجبة«  العناية  بذلهم«  بوضوح  يبنيِّ  مبا  السجالت  هذه  إل  يرجعوا 

حيث  من  الرشاء  قبل  الالزمة  العناية  تلك  بذلهم  بخصوص  تساؤالت  تُثار  قد  حيث  املستقبل،  يف  املحتملة 

للرشاء. نتيجة  الفني  العمل  يف  مرشوٍع  متلُّك  حق  ضامن 

اة إل إضافة حكم بخصوص فرتات  وقد أوصت الدراسة باتِّباع سياسة عامة جنائية تنحو مبقتضاها »التعديالت القانونية املتوخَّ

التقادم ينص عىل أنَّ ’ساعة حساب الزمن، ال تبدأ إالَّ حينام ميتلك ضحايا السقة األصليون )أو ورثتهم( معرفًة معقولة مبوضع 
وجود األعامل الفنية«.)92(

ل عليها بطرائق غري قانونية ميكن أن تُطرح يف السوق بوثائق مزيَّفة  ويف الوقت نفسه، ياُلحظ أنَّ املمتلكات الثقافية املتحصَّ

رة(، أو أن تُفكَّك وتُباع يف شكل قطع منفصلة الجتناب كشفها.  رة أو وثيقة مصدر أصيل مزوَّ )أذون تصدير أو استرياد مزوَّ

انظر املبادئ التوجيهية التنفيذية، الفقرة 79.  )91(  

 Kenneth Polk and Duncan Chappell, “Art theft and time limits for recovery: do the facts of the crime fit the limits  )92(  
.in the law?” in Cultural Property Crime, Kila and Balcells, eds



المنع  استراتيجيات  29أواًل- 

وهذا االتجاه حديث العهد نسبيًّا: إْذ يُجزِّئ الناهبون األُلقيات إل قطع ويطرحونها يف السوق بطريقة متحكَّم بها عىل مدى 

فرتة زمنية من أجل زيادة قيمة بيعها.)93( وميكن أيضاً اللجوء بسهولة إل نقل القطع األثرية وطرحها يف أسواق تكون فيها 

القوانني الوطنية أكرث مالءمًة.

د السوق غري املرشوعة للممتلكات الثقافية، فإنَّ تنفيذ نظام رصد من جانب أيِّ دولة من شأنه  وباعتبار حجم ونطاق وتعقُّ

ذ الدول برنامَج رصٍد يتضمن سلسلة من  أن ينحو يف مسار طويل صوب مكافحة هذه الجرمية الواسعة االنتشار. وميكن أن تنفِّ

البنود املحددة التي تستهدف سوق املمتلكات الثقافية. وميكن أن ينصَّ أحد هذه البنود عىل إنشاء وحدات تحقيق متخصصة 

)من املمكن أن تشمل موظفني مسؤولني من الرشطة والجامرك، وكذلك خرباء يف الفنون واآلثار القدمية العهد؛ انظر املبدأين 

التوجيهيني 29 و30(، تُكرَّس ملكافحة االتجار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم، رمبا ضمن )أو عىل األقل بتعاوٍن 

وثيق مع( السلطة الوطنية املركزية املكلَّفة مبهام حامية الرتاث الثقايف الوطني )حيثام تكون منشأة؛ انظر املبدأ التوجيهي 4(. 

وإضافًة إل ذلك، يُقرتح أن تأخذ الدول بتكنولوجيات وافية بالغرض لتيسري التدقيق التقاطعي بني مختلف البيانات الواردة 

يف فهارس املزادات وصاالت العرض، ويف املواقع الشبكية التي تتعامل بتجارة القطع الثقافية، ويف قواعد البيانات الخاصة 

رة أو املستوردة عىل نحو غري مرشوع، أو املسوقة أو املنهوبة، أو  بقوائم جرد قطع املمتلكات الثقافية املتَّجر بها أو املصدَّ

املستخرَجة عىل نحو غري مرشوع، أو املتعاَمل تجاريًّا بها عىل نحو غري مرشوع، أو املفقودة )انظر املبادئ التوجيهية 1 و3 و4(. 

ذ الدول إقامة عالقات رشاكة بني القطاعني العام والخاص وبرامج رصد مشرتكة بني القطاعني  وعالوًة عىل ذلك، يُوىص بأن تنفِّ

ليك تستغل عىل نحو أفضل الخربة االختصاصية لدى متعهِّدي هذه األسواق من القطاع الخاص وسبل الوصول املبارش إليهم، 

مو خدمات اإلنرتنت وغريهم )انظر املبدأ التوجيهي 4(. ومن هذه الجهات مثالً دور املزاد والوكالء التجاريون املهنيون ومقدِّ

وينبغي أن تنظر أيضاً الدول يف زيادة تبادل املعلومات مع غريها من الدول، وكذلك عىل نحو أعم يف زيادة التعاون الدويل يف 

مة من مجلس املتاحف الدويل واملؤسسة الدولية  التحقيقات )انظر املبادئ التوجيهية 29-45(. وسوف تكون املساعدة املقدَّ

لرعاية البحوث يف مجال الفن وغريها من املؤسسات الدولية، مفيدة يف هذا املسار وذلك من أجل تدعيم رصد اإلنرتنت 

)لالطالع عىل مزيٍد من املعلومات عن دور اإلنرتنت، انظر املبدأين التوجيهيني 3 )د( و8(.

وتقرتح بعض املنظامت الدولية)94( إنشاء وتنفيذ برامج لرصد األسواق، باعتبار ذلك اسرتاتيجيًة فعالة. وقد أتاحت اليونسكو، 

ي لظاهرة ازدياد  بتعاوٍن وثيق مع اإلنرتبول ومجلس املتاحف الدويل، إل الدول األعضاء فيها بعض التدابري األساسية للتصدِّ

بيع قطع املمتلكات الثقافية عىل نحو غري مرشوع عرب اإلنرتنت.)95( وتطلب وثيقة التدابري األساسية إل الدول ما ييل:

معها  والتعاون  القانون  إنفاذ  ألجهزة  املناسبة  املعلومات  بتقديم  اإلنرتنت  عىل  البيع  هيئات  2-      مطالبة   ]...[«   

الثقافية؛ القطع  لبيع  املريبة  العروض  بشأن  التحقيقات  إجراء  يف 

مبراجعة  دائم  نحو  عىل  بالقيام  إليها  يعهد  غريها(  أو  الوطنية  الرشطة  إطار  )يف  مركزية  هيئة    »3-  إنشاء 

ومراقبة عمليات بيع القطع الثقافية عن طريق اإلنرتنت، باإلضافة إل االضطالع باملسؤولية عن حامية املمتلكات 

]...[؛ الثقافية؛ 

لة عن عمليات الفحص التي أُجريت بشأن عمليات بيع القطع    »5-  االحتفاظ ببيانات إحصائية ومعلومات مسجَّ

عليها«. الحصول  تم  التي  النتائج  وعن  املعنيني،  البائعني  وعن  اإلنرتنت،  طريق  عن  الثقافية 

األخرى  الدول  يف  املسؤولة  السلطات  مع  وكذلك  واألجنبية،  الوطنية  الرشطة  قوات  مع  التعاون  إل  أيضاً  الدوَل  وتدعو 

ييل: ما  أجل  من  املعنية، 

.Fabio Isman, I predatori dell’arte perduta: Il saccheggio dell’archeologia in Italia )Milan, Skira, 2009( انظر  )93(  

يف استنتاجات الندوة الدولية السابعة املتعلقة بسقة األعامل الفنية واملمتلكات الثقافية والعاديات واالتجار غري املرشوع بها، التي ُعقدت   )94(  
يف ليون من 17 إل 19 حزيران/يونيه 2008، وكذلك يف استنتاجات االجتامع السابع لفريق خرباء اإلنرتبول املعني باملمتلكات الثقافية املسوقة، الذي ُعقد 
ات اإللكرتونية الخاصة باملزادات عىل  يف ليون يف يومي 23 و42 شباط/فرباير 2010، أُويص بقوة بأن ترُبم الدول األعضاء يف األمم املتحدة اتفاقات مع املنصَّ

اإلنرتنت من أجل الحدِّ من عمليات البيع غري القانوين، ومن أجل رصد هذا النوع من التجارة مبا أمكن من الفعالية.

.http://portal.unesco.org/culture/fr/files/21559/11836509429MesuresTraficIlliciteEn.pdf/MesuresTraficIlliciteEn.pdf  )95(  

http://://portal.unesco.org/culture/fr/files/21559/11836509429MesuresTraficIlliciteEn.pdf/MesuresTraficIlliciteEn.pdf
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السهر عىل إبالغ املكتب املركزي الوطني لإلنرتبول عن أيِّ رسقة و/أو أيِّ متلُّك غري مرشوع لقطع ثقافية،    »)أ( 
املسوقة؛ الفنية  باألعامل  الخاصة  اإلنرتبول  بيانات  قاعدة  يف  الصلة  ذات  املعلومات  إدراج  إتاحة  بغية 

الحقة  بيع  عملية  أيِّ  عن  وكذلك  ثقافية،  لقطع  غري مرشوع  متلُّك  و/أو  أيِّ رسقة  عن  املعلومات  تقديم    )ب( 
اإلنرتنت؛ باستخدام  نحوها،  أو  الوطنية  األرايض  من  انطالقاً  الثقافية،  القطع  لهذه 

ييل: ما  خالل  من  الثقافية  القطع  عىل  السيع  التعرُّف  تيسري  )ج(   

،1،  وضع قوائم حرص مستوفاة مع صور فوتوغرافية للقطع الثقافية، أو عىل األقل تحديد هذه القطع    
القطع«؛ هوية  »منوذج  باستخدام 

بخدماتهم؛ باالستعانة  يُوىص  الذين  بالخرباء  بقامئة  االحتفاظ   ،2،   

استخدام كافة األدوات املتاحة لها لفحص املمتلكات الثقافية املشكوك يف هويتها، وال سيام قاعدة بيانات    )د( 
ته اإلنرتبول بهذا الشأن؛ اإلنرتبول الخاصة باألعامل الفنية املسوقة وقرص الفيديو INTERPOL DVD الذي أعدَّ

األمانة  وإبالغ  اإلنرتنت  عىل  الثقافية  القطع  ببيع  املتصلة  اإلجرامية  األعامل  مرتكبي  ومقاضاة  مالحقة    )ه( 
.»]...[ بلدان  عدة  تشمل  التي  الكربى  التحقيقات  عن  لإلنرتبول  العامة 

م إل لجنة  وعىل الصعيد اإلقليمي، وفقاً للتوصيات 34 و35 و36 الواردة يف التقرير النهايئ وما يتضمنه من توصيات املقدَّ
الشؤون الثقافية عن تحسني وسائل زيادة إمكانية تنقيل املجموعات والوثائق ذات الصلة بذلك من فريق الخرباء العامل 
املعني بتنقيل املمتلكات الثقافية يف إطار طريقة التنسيق املفتوحة، يتعنيَّ عىل الدول األعضاء يف االتحاد األورويب أن تضع 
دة التي ينبغي اتخاذها فيام يتعلق باالتجار باملمتلكات الثقافية عرب اإلنرتنت،  طريقة إجرائية معيارية بشأن التدابري املحدَّ
وأن تنظِّم دورات تدريبية للعاملني يف هذا امليدان لهذا الغرض. وعىل وجه الخصوص، عىل الدول أن تتصل باملواقع الشبكية 
إلعالمها برضورة مامرسة الحرص الواجب، وأن تشرتط عىل البائعني بواسطة اإلنرتنت ودور املزاد والجامعني من القطاع الخاص 
تقديم قامئة مبزادات قطع املمتلكات التي جرت يف املايض وتجري يف الوقت الحارض، وأن تحتفظ بتلك القوائم لفرتة مالمئة 
من الزمن قبل إقامة املزاد وبعدها. وعىل نحو أعم، يتعنيَّ عىل الدول األعضاء يف االتحاد األورويب أن تزيد من كفاءة أساليب 
ذ عمليات  اقتفاء أثر القطع املفقودة والبحث عنها، مع العناية بتطوير برامجيات حاسوبية متقدمة لهذا الغرض، وأن تنفِّ
فحص تدقيقي أكرث اتساماً باملنهجية يف إطار نُظُم خاصة عىل صعيد الجامرك، وأن تستلزم تقديم نسخ من رَُخص أو شهادات 

االسترياد أو النقل أو يف هاتني الحالتني كلتيهام.

وقد أبرزت لجنة منع الجرمية والعدالة الجنائية رضورة مواصلة تطوير ُسبُل رصد أسواق املزادات ونرش املعلومات عرب مواقع 
اإلنرتنت املفتوحة للجمهور، وتعميم هذه السبل عىل الدول.)96(

وأَدرج التقريُر عن اجتامع فريق الخرباء املعني بالحامية من االتجار باملمتلكات الثقافية تنفيَذ إجراءات التحقق املنهجي 
من املمتلكات الثقافية، وكذلك تعزيز التعاون يف رصد اإلنرتنت )وإن أمكن مبساعدة من مجلس املتاحف الدويل(، يف عداد 

تدابري املنع املوىص بها.)97(

االأثرية  المواقع  بشأن  بحوث  الإجراء  برامج  أمكن  حيثما  ذ  وتنفِّ أ  تن�ش أن  للدول  ينبغي    -11 التوجيهي  المبدأ 
واالتجار. به  ح  المرصَّ غ�ي  والتنقيب  والنهب  السلب  من  حمايتها  بغية  ومراقبتها،  خرائطها  ولرسم 

تتأتَّ نسبة ذات أهمية من القيمة اإلجاملية للتجارة غري املرشوعة باملمتلكات الثقافية من نهب املواقع األثرية. وهذا ينطوي 
ضمناً عىل تدمري تلك املواقع، وفقدان املعلومات واملواد، وتضاؤل املوارد التي ال تُعوَّض واملتناهية. والجدير بالذكر هو أنَّ 
ا، ألنَّ املعرفة التامة بالقطعة املفردة تضيع إل األبد.  السلعة األثرية تتجاوز قيمتها االقتصادية. ومن ثم فإنَّ نهبها بغيض جدًّ
واألشخاص املعنيون يف عملية إرجاع القطع األثرية التي استُخرجت عىل نحو غري قانوين إل مواطنها يعرفون متاماً أنَّ اإلرجاع 
عنرص جوهري يف تقييد سوق التحف األثرية. وحتى إذا ما أُعيدت قطعة ما، فإنها سوف تظل مشوبًة بالرضر. ولهذا السبب 

من املهم التذكُّر أنَّ وقف نهب وتدمري مواقع اآلثار هو يف املقام األول شأن ذو أهمية قصوى.

.E/2010/30-E/CN.15/2010/20 انظر الوثيقة  )96(  

.UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2  )97(  
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ا يف منع رسقة القطع الثقافية التي مل تُدرج بعُد يف قوائم الجرد، أو حتى التي مل تُكتشف  وتتمثل إحدى املهام الصعبة جدًّ
بعُد، وإدخالها يف السوق غري املرشوعة. وقد يحدث ذلك يف كثري من األحيان نتيجة لعمليات النهب أو لعمليات االستخراج 
غري املرشوعة التي تستهدف املواقع اآلثارية، وذلك عىل حدٍّ سواء حينام تكون قد اكتُشفت ولكن مل تُدرس متاماً أو مل تُرصد 
عىل نحو فعال بعُد، وحينام ال يكون لدى السلطات أيُّ انتباه إليها. وهذه القضايا املتعلقة برصد املواقع اآلثارية املعلومة 
ات السياسية والحروب والكوارث الطبيعية  وغري املعلومة تتفاقم عىل نحو إضايف أثناء األحداث االستثنائية، ومنها مثالً التغريُّ

ل إل تقديرات يُعوَّل عليها بشأن حجم السوق غري املرشوعة. وغريها. ومن الصعب أيضاً التوصُّ

ووفقاً للامدة 5 )د( من االتفاقية بشأن الوسائل التي تُستخدم لحظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية 
بطرق غري مرشوعة، تتعهَّد الدول األطراف باإلرشاف عىل أعامل التنقيب عن اآلثار، وتأمني صون بعض املمتلكات الثقافية 
املعيَّنة يف مواقعها األصلية، وحامية بعض املناطق املعيَّنة املخصصة للبحوث اآلثارية يف املستقبل. واألساس املنطقي الذي 
بني من  تستند إليه الفقرة الفرعية )د( من املادة 5 يتعلق بالتخفيف من تفاقم عمليات التنقيب غري املرشوعة، ومنع املهرِّ

الحصول عىل املمتلكات الثقافية من خالل نهب املواقع اآلثارية.

ومن أجل ضامن حامية املواقع اآلثارية، ميكن أن تنظر الدول يف ترويج ودعم برامج تُعدُّ بقصد االضطالع بالبحوث ورسم 
الخرائط التي تُعنيَّ عليها املواقع اآلثارية غري املعلومة وذلك من خالل استعامل تكنولوجيات مالمئة لهذا الغرض، ومنها مثالً 
أجهزة التحليل الساتيل والحاسويب للصور الجوية والكواشف املعدنية وغريها. وعىل سبيل املثال، استنتج مؤلفو بحوث عن 
قطعة معيَّنة، استُعملت فيها صور الربامجية التطبيقية »غوغل إيرث« من أجل التحقيق يف نهب موقع يف األردن، أنَّ هذه 

األداة الربامجية مالمئة لالضطالع بهذه املهمة.)98(

وميكن أيضاً أن ترصد الدول )وذلك عىل سبيل املثال بواسطة آالت التصوير وأجهزة املراقبة اإللكرتونية والسواتل وغري ذلك( 
املواقع اآلثارية »العذراء« املكتشفة حديثاً من أجل كشف محاوالت التنقيب غري املرشوعة عن اآلثار أو نهبها. وعالوة عىل 
اآلثارية والنُُّصب  الكربى  الحدائق  الجارية، وكذلك  التنقيب  الفعالة عىل أعامل  للرقابة  الدول نظاماً  ذلك، ميكن أن تنشئ 
األثرية املفتوحة للجمهور، وذلك لضامن أن يكون يف ترصُّف السلطات املختصة ما يفي بالغرض من الوسائل والعاملني لكشف 

عمليات التنقيب غري املرشوعة عن اآلثار أو عمليات نهبها.

اع ن ي مناطق ال�ن
اث الآثاري �ن ي صون ال�ت

دراسة حالة: أفضل الممارسات المتبعة �ن

ي منع 
ف �ف ي العسكري�ي

اث الثقا�ف اء االآثار/ال�ت اث االآثاري توسيع وتنفيذ دور خ�ب ي صون مواقع ال�ت
من أول التداب�ي الهامة �ف

وع باالآثار التاريخية القديمة العهد  ه غ�ي المقصودين، وكذلك الحّد من االتجار غ�ي الم�ش ي أو تدم�ي
اث الثقا�ف ار بال�ت االإ�ف

ي أفغانستان والعراق 
ة الحديثة �ف اعات االأخ�ي ف ي السلك العسكري أثناء ال�ف

ف �ف ف المهني�ي )العاديات(. فدور هؤالء االختصاصي�ي
ي إعداد قائمة بشأن عدم إصابة المواقع المهددة بالمخاطر.

وليبيا ومرص قد أثبت نجاحه �ف

مريكية، أجهزة تساعد 
أ

رث التاريخي)99( �في الواليات المتحدة اال برنامج إدارة موارد االإ وقد استحدثت مؤسساٌت، ومنها مثالً 
ي الذي يحتاج إىل حماية فورية، ودعا بعض العلماء إىل منا�ة 

اث الثقا�ف ة عىل التعرُّف عىل ال�ت الجنود من غ�ي ذوي الخ�ب
 Comando Carabinieri per la Tutela( يطالية طة والدرك االإ ي التابعة لقوات ال�ش

اث الف�ف  فكرة االستفادة من فرقة حماية ال�ت
ي 

ف �ف ف والعامل�ي اع من أجل تدريب القادة المحلي�ي ف ما أُرسلت إىل العديد من مناطق ال�ف اً  ي كث�ي
Patrimonio Culturale(، ال�ت

لبلدان أخرى تسعى إىل تطوير  الثقافية؛ وهي تصلح التخاذها نموذجاً  السلك العسكري عىل حماية المواقع والمؤسسات 
)100(. ي

اث الثقا�ف جهود مماثلة بشأن الحفاظ عىل ال�ت

 Daniel A. Contreras and Neil Brodie, “Shining light on looting: using Google Earth to quantify damage and انظر الوثيقة  )98(  
 raise public awareness”, Society for American Archaelogy, vol. 10, No. 3 )2010(, and “Quantifying destruction: an evaluation of the utility
 of public-available satellite imagery for investigating looting of archaeological sites in Jordan”, Journal of Field Archaeology, vol. 35, No. 1
 )2010(, pp. 101-114. For more information on the topic, see Sarah H. Parcak, Satellite Remote Sensing for Archaeology )London, Routledge,

.2009(, and David Kennedy and Robert Bewley, “Aerial archaeology in Jordan”, Antiquity, vol. 83, No. 319 )2009(, pp. 69-81

برنامج بإرشاف وزارة الدفاع األمريكية يقدم املساعدة إل العسكريني يف حامية الرتاث الثقايف )ضمن أمور أخرى( من خالل تعزيز املوارد   )99(  

مع دعم الجاهزية العسكرية.

 Laurie Rush, “Accomplishments through partnership, the US DoD 2008-2010”, presentation at the international  )100(  
.conference “Archaeology in conflict”, held in Vienna from 6 to 10 April 2010 )www.archaeologyinconflict.org(
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د املواقع واملعامل اآلثارية  ع الدوُل عىل إرشاك املجتمعات املحلية املبارش يف ترصُّ ومن أجل بلوغ هذه الغايات، ميكن أن تشجِّ

والحفاظ عليها، بزيادة وعي الجمهور بجدواها الهامة، والرتويج لربامج الِخفارة الرقابية يف األحياء املجاورة فيام يخص الرتاث 

للمجتمعات  ُذخراً  باعتبارها  الثقافية  املواقع  إدارة  أساليب  تعليم  أنَّ  التوجيهي 12(. كام  املبدأ  أيضاً  )انظر  املحيل  الثقايف 

املحلية، والتشديد عىل إعادة بناء األماكن الجاذبة للسيَّاح قد يكونان من العوامل الحاسمة األهمية يف اجتذاب االستثامرات 

ر هذه الجهود عالقاُت رشاكة بني املؤسسات الجامعية  واسرتعاء االنتباه إليهام عىل الصعيدين املحيل والدويل. وميكن أن تتصدَّ
واملنظامت الحكومية.)101(

وميكن أن تنظر الدول يف تعزيز عالقات الرشاكة بني القطاعني العام والخاص يف برامج البحوث يف الرتاث الثقايف والحفاظ عليه، 

وذلك بإرشاك مراكز البحوث والجامعات واملتاحف وغريها من املؤسسات الثقافية يف القطاعني العام والخاص والتشجيع عىل 

رعاية األنشطة يف هذا امليدان من جانب القطاع الخاص.

كام ميكن أن تتعاون الدول معاً ومع املؤسسات الدولية املعنية من أجل إعداد برامج دولية للبحوث والرصد تُعنى باملواقع 

اآلثارية، وبخاصٍة بشأن املواقع غري املعلومة، وذلك من خالل االستفادة من أحدث التكنولوجيات وأكرثها فعاليًة، ومنها مثالً 

السواتل والطائرات بال طيار، وكذلك تسجيل األُلقيات من املشغوالت الحرفية األثرية يف قوائم حامية الرتاث لدى الدول.

رات  وقد أوىص الدوَل فريُق الخرباء املعني بالحامية من االتجار باملمتلكات الثقافية التابع ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ

والجرمية، يف تقريره لعام 2009، بأن تُعنى، قدر املستطاع وحيثام كان مناسباً، بتوسيع نطاق تسجيل املواقع اآلثارية وحراستها 

ورصدها الرقابة األمنية عليها من جانب الرشطة، مبا يف ذلك املواقع التي ميكن أن تجري فيها عمليات تنقيب غري مرشوعة، 

التكنولوجيات الحديثة.)102( ولدى بعض الدول برامج  ومن األفضل أن يكون ذلك مبشاركة املجتمعات املحلية وباستخدام 

مطبَّقة من قبُل بشأن رصد املواقع اآلثارية املوجودة عىل سطح األرض املغمورة وتحت املياه.)103( وياُلحظ أخرياً أنه من أجل 

التصدي لهذه الظاهرة، يُؤخذ يف االعتبار موضوع إعداد برامج البحوث بشأن املواقع اآلثارية ورسم خرائطها ومراقبتها، يف 
كثري مام هو موجود حاليًّا من االتفاقيات الدولية وغريها من الوثائق ذات الصلة.)104(

التثقيف والتوعية العامة دال-  

وسائط  ع�ب  ذلك  ي 
�ف بما  عامة،  توعية  حمالت  وتشجيع  دعم  ي 

�ف تنظر  أن  للدول  ينبغي    -12 التوجيهي  المبدأ 

تلك  حماية  بغرض  العام،  الجمهور  لدى  الثقافية  بالممتلكات  االتجار  بمسألة  االهتمام  ثقافة  لن�ش  عالم،  االإ

واالتجار. السلب  من  الثقافية  الممتلكات 

العناية  يف  العام  والجمهور  املحلية  املجتمعات  ترُشَك  عندما  أفضل  نحو  عىل  الثقافية  املمتلكات  حامية  إنجاز  ميكن 

ع  باملمتلكات الثقافية يف بلدهم. ومن ثم فإنَّ الرتكيز القوي عىل الحمالت العامة وعرب وسائط اإلعالم من شأنه أن يشجِّ

عىل ازدياد اهتامم الجمهور يف الحفاظ عىل الرتاث الثقايف. واألساس املنطقي الذي يستند إليه هذا املبدأ التوجيهي إمنا 

يتبع مسار ثقافة االمتثال، الوارد تناولها يف املبدأ التوجيهي 5. وإضافًة إل ذلك، ميكن ربطه مبنظور متكني األفراد املحليني 

من خالل املعلومات التي تُوفَّر لهم وكذلك من خالل تقديرهم تراثهم الثقايف حق قدره )انظر املبدأ التوجيهي 11(.

املرجع نفسه.  )101(  

.UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2 انظر الوثيقة  )102(  

انظر الوثيقتني E/CN.15/2010/4 وE/CN.15/2010/6 وتقارير الدول األعضاء عن التدابري التي اعتمدتها لتنفيذ االتفاقية.  )103(  

يف استنتاجات الندوة الدولية السابعة عن رسقة األعامل الفنية واملمتلكات الثقافية والعاديات واالتجار غري املرشوع بها، التي ُعقدت يف   )104(  
ليون، فرنسا، من 17 إل 19 حزيران/يونيه 2008، أُويص بقوة بأن تعنى الدول األعضاء برصد املواقع األثرية املوجودة عىل سطح األرض واملغمورة تحت 
املياه؛ وأبرزت لجنة منع الجرمية والعدالة الجنائية أهمية أن تنظر الدول األعضاء يف ُسبل استخدام التكنولوجيا الحديثة لرصد املواقع األثرية وحاميتها 
)انظر الوثيقتني E/2010/30-E/CN.15/2010/20 وCTOC/COP/2010/12(؛ وتُذكَر حامية املواقع األثرية وضامن أمنها من ِقبل الرشطة ضمن القامئة 

املرجعية بالتدابري العملية التي عىل الدول أن تنفذها، الواردة يف دليل اليونسكو، الجزء الثاين، القسم ألف.
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ا حيثام يكون مستوى الوعي عالياً، فسوف يكون من األسهل رصد املواقع واملعامل األثرية والحفاظ عليها؛ وميكن أن تُعنى  أمَّ

املؤسسات الثقافية بتفعيل التدابري الرسمية وغري الرسمية الخاصة بالِخفارة الرقابية يف إطار املناطق املجاورة من أجل حراسة 

الرتاث الثقايف.

ويف الوقت نفسه، فإنَّ توسيع نطاق ونرش املعرفة األساسية عن األعامل الفنية ومعامل الرتاث الثقايف الوطني وعن قيمتها 

الفنية التاريخية واالقتصادية وداللة أهميتها بالنسبة إل املجتمع املحيل الوطني واملجتمع الدويل، ميكن أن يسهم يف التقليل 

من عدد األفعال الُجرمية ضد املمتلكات الثقافية، والتي تُرتكب من جرَّاء الجهل أو اإلغفال، ومن ذلك مثالً أفعال التخريب 

مها  والسقة التافهة أو النهب يف مواقع اآلثار. كام أنَّ هذه املعرفة األساسية نفسها ميكن أن تزيد من عدد التقارير التي يقدِّ

باالتجار  تتعلق  فيها  مشتبه  حاالت  عن  وكذلك  باملصادفة،  فنية  أعامل  أو  أثرية  ملعامل  اكتشافات  عن  املواطنني  من  أفراد 

باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من أفعال ُجرمية.

وميكن أن تنظر الدول يف تعزيز ودعم االضطالع بربامج شاملة لزيادة وعي الجمهور، ودعم ثقافة عامة بشأن العناية بالرتاث 

الثقايف. وميكن تحقيق ذلك من خالل تدابري من قبيل برامج حفز االنتباه لدى األطفال واألحداث يف املدارس، مبا يف ذلك من 

خالل دراسة الفنون يف املدارس؛ وتسهيل ُسبل وصول الجمهور إل املؤسسات واملعامل واألحداث الثقافية ذات الصلة؛ واستحداث 

الربامج الهادفة إل تعزيز معارف املواطنني عن الرتاث الثقايف يف مناطقهم املجاورة؛ وتقديم الدعم إل املتاحف واملؤسسات 

ة ُسبل ومنها الرتويج الستحداث شبكات املؤسسات الصغرية وإطالق الحمالت اإلعالمية. الثقافية املحلية، من خالل عدَّ

وميكن أن تؤدِّي السلطة املركزية الوطنية أو غريها من السلطات املعنية بحامية الرتاث الثقايف أو كلتاهام معاً دوراً قياديًّا يف 

هذه الربامج )انظر املبدأ التوجيهي 4(. كام ميكن أن تُعنى الدول بعالقات الرشاكة فيام بني السلطات العمومية ومؤسسات 

البحوث واملؤسسات الثقافية )يف القطاعني العام والخاص معاً( واملتعهِّدين املهنيني العاملني يف سوق األعامل الفنية واآلثار 

التاريخية القدمية العهد )العاديات( بغية دعم وتنفيذ برامج حفز االنتباه والتوعية. 

وميكن أيضاً أن تعزز الدول برامَج التبادل الثقايف املتاحة للشباب عىل الصعيد الدويل، وكذلك عىل نحو أعم برامَج التعاون 

الدولية  التعاون والخربة االختصاصية لدى املؤسسات  الدويل يف حمالت حفز االنتباه والتوعية، مبا يف ذلك باالستفادة من 

املعنية، ومنها مثالً اليونسكو ومجلس املتاحف الدويل.

جراءات المعتمدة  رهاب بواسطة التجار بالممتلكات الثقافية، والإ  دراسة حالة: تمويل الإ
من أجل منعه

ي مدينة نيويورك يوم 25 أيلول/سبتم�ب 2015، كيف أنَّ التهديد الذي يشكِّله 
ي منتدى ُعقد �ف

أوضح المدير العام لليونسكو، �ف

ي بلدان مثل العراق 
ي �ف

اث الثقا�ف رهابية االأخرى عىل ال�ت ي العراق والشام )داعش( والجماعات االإ
سالمية �ف تنظيم الدولة االإ

اعات  ف ر الذي يقع عىل الممتلكات الثقافية أثناء ال�ف رها عن الرصف والجمهورية العربية السورية أصبح ظاهرة جديدة يختلف �ف

ي هذا الصدد. 
ي قالها وزير خارجية مرص، سامح شكري، بخصوص هذه الظاهرة أهمية وثيقة �ف

المسلحة. وتكت�ي الكلمات ال�ت

رهابية ون�ش  ويع السكان وتمويل العمليات االإ ي كأداة حرب ل�ت
اث الثقا�ف رهابية تلجأ إىل تدم�ي ال�ت فقد قال: إنَّ التنظيمات االإ

ذلك  ي 
�ف بما   ، الدوىلي المجتمع  عاتق  عىل  تقع  رهابية  االإ االإجرامية  االأعمال  هذه  مواجهة  عن  المسؤولية  وإنَّ   ... الكراهية 

من  ذلك  وغ�ي  عالم  االإ ووسائل  االآثار  وعلماء  الفنية  االأعمال  وسوق  والمتاحف  قليمية  واالإ الدولية  والمنظمات  الحكومات 

ة الهجمات  ي االآونة االأخ�ي
ي �ف

اث الثقا�ف ي لحقت بال�ت
رهابية ال�ت ية. وتشمل االأعمال االإ الجهات المهتمة بالحفاظ عىل تراث الب�ش

متحف  ، وعىل  َ الَحرصف )البارثية(  ة  الفرثيَّ والمدينة  نمرود وخورساباد  ف  االآشوريت�ي ف  المدينت�ي داعش عىل  تنظيم  بها  قام  ي 
ال�ت

ها من االأماكن  ي تدمر وغ�ي
ي العراق، وتدم�ي عدة معابد ومواقع أثرية هامة �ف

ية �ف الموصل، وكث�ي من المزارات الشيعية والسنِّ

ي الجمهورية العربية السورية.
�ف

، بل تنطوي أيضاً عىل االتجار باالآثار بقصد تمويل المزيد من  ي
اث الثقا�ف رهابية عىل تدم�ي ال�ت وال تقترص هذه االأنشطة االإ

رهابية. ومن ثم فإنَّ النقاش الدائر حول كيفية وقف نهب االآثار التاريخية القديمة العهد واالتجار بها عىل الصعيد  االأنشطة االإ

ة تداب�ي من جانب المنظمات  ي ذي االأهمية القصوى قد تُرجم إىل عدَّ
اث الثقا�ف رهابية، وإبادة ال�ت العالمي، وتمويل االأنشطة االإ

: الدولية والحكومات والمنظمات غ�ي الحكومية. وتتضمن قائمة التداب�ي الحديثة العهد ما يىلي
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وع لجبهة  اير 2015، الذي يهدف إىل تعطيل التمويل غ�ي الم�ش ي 12 شباط/ف�ب
قرار مجلس االأمن 2199 )2015( المعتمد �ف  •

ي ومدفوعات الفدية والهبات الخارجية، وإىل 
اث الثقا�ف النرصة وتنظيم داعش من خالل عمليات تصدير النفط واالتجار بال�ت

الجماعتان  تستحصل هاتان  كيف  السورية، ومالحظة  العربية  والجمهورية  العراق  ي 
�ف الدينية  واالآثار  المواقع  تدم�ي  إدانة 

. ويفرض هذا  ي
الثقا�ف اث  ال�ت ي نهب وتهريب قطع 

أو غ�ي مبا�ش �ف الضلوع عىل نحو مبا�ش  إيراداتهما من  رهابيتان عىل  االإ

ا عىل الدول االأعضاء باتخاذ الخطوات الالزمة لمنع المتاجرة بالممتلكات الثقافية السورية وسائر القطع  اماً قانونيًّ ف القرار ال�ت

ي 
أرا�ف من  ي 

قانو�ف غ�ي  نحو  عىل  المنقولة  النادرة  والدينية  العلمية  واالأهمية  والثقافية  والتاريخية  االآثارية  ذات االأهمية 

ي ينطبق أيضاً عىل العراق من خالل قرار مجلس 
ام قانو�ف ف ال�ت 2011. وهذا  العربية السورية منذ 15 آذار/مارس  الجمهورية 

ي 
بول إىل تقديم المساعدة �ف ن�ت ضافة إىل ذلك، ُدعيت االإ االأمن 1483 )2003(، الذي فرض فيه المجلس حظراً مماثالً. وباالإ

منع التجارة بالممتلكات الثقافية العراقية والسورية.

ع  ي والتنوُّ
اث الثقا�ف ا بشأن موضوع محوري هو »ال�ت ي 3 كانون االأول/ديسم�ب 2014، استضافت اليونسكو مؤتمراً دوليًّ

و�ف  •
ي المنطقة 

ي �ف
اث الثقا�ف ي العراق وسورية«، الهدف منه هو زيادة الوعي بحجم الخراب الذي يلحق بال�ت

ي عرضة للمخاطر �ف
الثقا�ف

ي واضطهاد االأقليات ليسا هما حالة من حاالت الطوارئ الثقافية فحسب، 
اث الثقا�ف اليوم، وتسليط االأضواء عىل أنَّ تدم�ي ال�ت

. وُوضعت خمسة  ي
نسا�ف ورة حتمية سياسية وأمنية تستلزم تداب�ي تصدٍّ وافية بالغرض عىل الصعيدين السياسي واالإ بل هما �ف

السورية؛  العربية  الجمهورية  الثقافية من  بالممتلكات  التجارة  تتألف من حظر دوىلي عىل  العامة،  السياسة  حات بشأن  مق�ت

ي توف�ي ُسبل الحصول عىل تعليم جيد النوعية 
اثية الرئيسية؛ وتقوية االستثمار �ف وإنشاء مناطق ثقافية محميَّة حول المواقع ال�ت

؛ وتوسيع نطاق التصديق عىل  ي
ع الثقا�ف ام التنوُّ باعتبار ذلك وسيلة أساسية لمنع ازدياد التطرف العقائدي وكذلك تعزيز اح�ت

ضافية الملحقة بها وتنفيذها،  وتوكوالت االإ ي حالة نشوب نزاع مسلَّح وال�ب
اتفاقية عام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية �ف

َف باعتبارها جريمة حرب  ي )المع�ت
اث الثقا�ف فالت من العقاب بشأن االعتداءات العمدية عىل ال�ت وكذلك وضع حد يُنهي االإ

ذلك صلته  ي 
�ف بما   ، ي

الثقا�ف التطه�ي  لعملية  ق  متعمِّ بتحليل  والقيام  الدولية(؛  الجنائية  للمحكمة  االأساسي  النظام  بموجب 
بادة الجماعية.)105( نسان ومنع عمليات االإ الوثيقة بحماية حقوق االإ

ي 
ي بغداد �ف

ي أُطلقت �ف
اث« )United4Heritage(، ال�ت ت اليونسكو أيضاً الحملة المعنونة »متحدون من أجل ال�ت أعدَّ  •

)106(. ف ي يتعرَّض فيها للتهديد من ِقبل المتطرف�ي
ي المناطق ال�ت

اث �ف 28 آذار/مارس 2015، من أجل بناء الدعم الالزم لحماية ال�ت

اك مع المدير العام لليونسكو،  ق االأوسط وشمال أفريقيا، باالش�ت ي ال�ش
ي 14 أيار/مايو 2015، أصدرت 10 بلدان �ف

�ف  •
رهاب  ي مكافحة االإ

اء �ف ي االأمم المتحدة ولفيف من السفراء ومن الخ�ب
ورئيس جامعة الدول العربية، والوكاالت المعنية �ف

ك يرمي إىل وقف  ي إطار جهد مش�ت
اث واالآثار، إعالَن القاهرة،)107( �ف ف ال�ت ي الشؤون الخارجية، وقوان�ي

رهاب و�ف وتمويل االإ

، وذلك من خالل اعتماد الخطوات التالية: إنشاء فرقة عمل تتوىلَّ تنسيق الجهود  ي
اث الثقا�ف رهاب وتدم�ي ال�ت تمويل االإ

الثقافية للحصول عىل االأموال؛ وإنشاء مجلس استشاري لتقديم  قليمية والدولية المعنية بمكافحة نهب الممتلكات  االإ

الطلب،  بلدان  مع  قليمي  االإ الصعيد  تفاهم عىل  مذكرة  إبرام  أجل  من  مفاوضات  واستهالل  العمل؛  فرقة  إىل  الدعم 

ي السوق السوداء؛ وإنشاء مركز 
وإطالق حمالت داخلية ودولية لمكافحة نهب الممتلكات الثقافية واالتجار بها والتجارة بها �ف

مستقل لمكافحة غسل أموال العاديات.

ة للجمعية العامة، انضمَّ “التحالف لالآثار”، وهو منظمة غ�ي هادفة إىل الربح، مع اليونسكو  ي الدورة السابعة ع�ش
�ف  •

 ، ف ب�ي ف والمهرِّ رهابي�ي ي من االإ
اث الثقا�ف رات والجريمة وإيطاليا واالأردن، من أجل العمل عىل حماية ال�ت بول ومكتب المخدِّ ن�ت واالإ

 ، ي
اث الثقا�ف ف المستمدة من نهب ال�ت رهابي�ي ا لقطع دابر تمويالت االإ سعياً إىل تنفيذ قرارات االأمم المتحدة ومقرراتها تنفيذاً تامًّ

اض نقل وعبور الممتلكات الثقافية؛  وذلك من خالل الجوانب الثالثة التالية: منع تدم�ي الممتلكات الثقافية واالتجار بها؛ واع�ت

رهاب. وقطع دابر تمويل الجريمة المنظمة واالإ

ع الثقايف عرضة للمخاطر يف العراق وسورية«، الذي ُعقد يف باريس يف مقر اليونسكو، يف 3 كانون  انظر تقرير املؤمتر الدويل »الرتاث والتنوُّ  )105(  
.www.unesco.org :األول/ديسمرب 2014، متاح يف املوقع الشبيك

.www.unite4heritage.org :انظر املوقع الشبيك  )106(  

.www.mei.edu/sites/default/files/publications/CairoDeclaration.pdf  )107(  

http://www.unesco.org
http://www.unite4heritage.org
http://www.mei.edu/sites/default/files/publications/CairoDeclaration.pdf
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النصوص القانونية الدولية ألف- 

الثقافية وما يتصل  بالممتلكات  االتجار  تجرِّم  يعات  اعتماد ت�ش ي 
�ف تنظر  أن  للدول  ينبغي  التوجيهي 13-   المبدأ 

به من جرائم، وفقاً الأحكام الصكوك الدولية المنطبقة، وخصوصاً اتفاقية الجريمة المنظمة، فيما يتعلق باالتجار 

جرائم. من  به  يتصل  وما  الثقافية  بالممتلكات 

ينبغي للدول أن تنظر يف اعتامد وتنفيذ، وعند الرضورة تعزيز، تدابري تصدٍّ مبوجب القانون الجنايئ الداخيل من أجل مكافحة 

االتجار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم. وإذا ما أُريد للجهود الدولية أن تكون فعالة، فمن الالزم اتباع نهج 

تنظر يف تطبيق  أن  للدول  ينبغي  الغاية،  لتلك  االتجار غري املرشوع. وتحقيقاً  الشكل من أشكال  تنسيقي يف مواجهة هذا 

الصكوك القانونية الدولية املوجودة حاليًّا، التي تتضمن أحكاماً بشأن تجريم االتجار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من 

جرائم أخرى. ولدى القيام بذلك، ينبغي لها أن تنظر أيضاً، من خالل مراجعة ترشيعاتها، يف إدراج مستلزمات بشأن التطبيق 

التام التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية )مبا يف ذلك املتطلبات التي يقتضيها املبدأ التوجيهي 21(.

ي القانونية الجنائية الداخلية من أجل مكافحة االتجار باملمتلكات  وينبغي الحرص، يف اعتامد وتنفيذ وتعزيز تدابري التصدِّ

الثقافية وما يتصل به من جرائم، عىل احرتام مبدأ املرشوعية، وهو مبدأ يف غاية األهمية ضمن القانون الجنايئ. وبغية صون 

هذا املبدأ، ينبغي للدول أن تنظر يف اعتامد املعامل القياسية التالية:

ي القانونية الجنائية الداخلية، ينبغي التقيُّد باملسار العام املتَّبع يف عمليات  •  يف اعتامد وتنفيذ وتعزيز تدابري التصدِّ  

املعيَّنة. الدولة  القوانني يف  وضع 

ي القانونية الجنائية الداخلية، ينبغي تطبيق مبدأ الدقَّة الصارمة يف تفسري  •  يف اعتامد وتنفيذ وتعزيز تدابري التصدِّ  

ووجيزاً. واضحاً  القانوين  النص  يكون  أن  يجب  وبذلك  )»ليكس سرتيكتا«(،  القانون  نصوص 

ي القانونية الجنائية الداخلية، ينبغي تطبيق مبدأ أسبقية النص القانوين  •  يف اعتامد وتنفيذ وتعزيز تدابري التصدِّ  

سلوكيًّا جديداً  قانون جديد يجرِّم ترصُّفاً  فإنَّ سنَّ  بريفيا«، وأن تكون غري ذات مفعول رجعي، وبذلك  »ليكس 

السابقة. السلوكيات  يف  يؤثِّر  أن  ميكن  ال 

املحاكمة  جواز  عدم  مبدأ  احرتام  ينبغي  الداخلية،  الجنائية  القانونية  ي  التصدِّ تدابري  وتعزيز  وتنفيذ  اعتامد  •  يف   

ذاتها. الجنائية  القضية  بشأن  مرتني  قانونية  دعوى  مبارشُة  ميكن  ال  وبذلك  مرتني،  الُجرم  ذات  عىل 

•  يف اعتامد وتنفيذ وتعزيز تدابري التصدي القانونية الجنائية الداخلية، ينبغي منع اللجوء إل القياسات التناظرية،   

أجلها فحسُب، ال غريها، مبا ال  أُنشئ من  التي  القضايا  إالَّ من أجل  القانون ال ميكن إعامله  فإنَّ تطبيق  وبذلك 

القانون. حدود  يتجاوز 

الجنائية العدالة  سياسات  ثانيًا- 
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ع املبدأُ  وميكن جني عدة مزايا من تطبيق الصكوك القانونية الدولية التي تحتوي عىل أحكام قانونية جنائية، والتي يشجِّ

الجنائية،  الُجرميَّة  األفعال  استحداُث أحكام بشأن  يعزِّز  أن  فأوالً، ميكن  فيها.  أطرافاً  أن تصبح  الدوَل عىل   33 التوجيهي 

 .)22-20 التوجيهية  املبادئ  )انظر  الثقافية  باملمتلكات  االتجار  منَع  بشأنها،  وفعالة  ورادعة  متناسبة  جزاءات  فرض  مع 

وثانياً، ميكن أن يسهم ذلك يف توعية الناس بالقيمة الهامة التي ينطوي عليها الرتاث الثقايف وباألذى الذي تسبِّبه األفعال 

الُجرميَّة املرتكبة تجاهه )انظر املبدأ التوجيهي 12(. وثالثاً، ميكن أن يعزِّز تطبيُق االتفاقيات الدولية القامئة لهذا الغرض 

ي  املواءمَة بني القوانني الجنائية، مام من شأنه أن يسهِّل التعاون يف مجايل التحقيقات والقضاء فيام بني الدول عند التصدِّ

لالتجار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم )بشأن التعاون يف مجال التحقيقات والقضاء، انظر املبادئ التوجيهية 

33-35 و45-41(. 

ا الدول غري األطراف  وينبغي للدول األطراف يف الصكوك املذكورة فيام ييل أدناه أن تطبق أحكامها ذات الصلة باملوضوع، أمَّ

فيها فيمكنها، باإلضافة إل النظر يف أن تصبح أطرافاً فيها، أن تنظر يف األحكام املبيَّنة يف املرفق األول من هذه الوثيقة، عند 

النظر يف اعتامد ترشيعات تجرِّم االتجار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم.

النموذجية  المعاهدة  من  االستفادة  ي 
�ف تنظر  أن  للدول  يمكن   ، ي

الثنا�أ التعاون  مجال  ي 
�ف   -14 التوجيهي  المبدأ 

منقولة.)108( ممتلكات  شكل  ي 
�ف الموروث  للشعوب  ي 

الثقا�ف اث  ال�ت انتهاك  جرائم  لمنع 

اعتُمدت املعاهدة النموذجية ملنع جرائم انتهاك الرتاث الثقايف للشعوب املوروث يف شكل ممتلكات منقولة، يف مؤمتر 

األمم املتحدة الثامن ملنع الجرمية ومعاملة املجرمني، الذي ُعقد يف هافانا من 27 آب/أغسطس إل 7 أيلول/سبتمرب 1990. 

وتُتوخَّى فيها عدة عوامل ومنها حاجة الدول األعضاء إل زيادة أنشطتها عىل املستوى الدويل من أجل مكافحة الجرمية 

تُستخدم  التي  الوسائل  بشأن  االتفاقية  أنَّ  االعتبار  واضعًة يف  املساعدة،  لتوفري  ثنائية  والدخول يف معاهدات  املنظمة، 

لحظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة، التي اعتمدتها اليونسكو، تقرِّر يف جزئها 

اإلعالين الواجَب الذي يقع عىل عاتق كلٍّ من الدول األطراف يف حامية الرتاث الذي متثِّله املمتلكات الثقافية املوجودة عىل 

إقليمها من أخطار السلب والتنقيب السي والتصدير بطرق غري مرشوعة، والذي يلزِمها أيضاً مبكافحة تلك املامرسات بكل 

الوسائل املتاحة، وبصفة خاصة فيام يتعلق بوقف تلك املامرسات أثناء حدوثها، والقضاء عىل األسباب التي تؤدي إليها، 

وتقديم ما يلزم من مساعدة لضامن إعادة املمتلكات املعنية.

املعاهدة  األعضاء يف  الدول  تنظر  بأْن  التوصيَة  النموذجية  املعاهدَة  الثامن  املؤمتُر  اعتمد مبوجبه  الذي  القراُر  وقد تضمن 

النموذجية باعتبارها إطاراً ميكن أن يساعد الدول املهتمة بالتفاوض بشأن اتفاقات ثنائية ترمي إل تحسني التعاون يف مجال 

منع الجرمية والعدالة الجنائية، وبوضع تلك االتفاقات؛ ودعا الدول األعضاء التي مل تُنشئ بعُد عالقات تعاهدية مع دول أخرى 

ملنع انتهاك الرتاث الثقايف للشعوب، أو التي ترغب يف تعديل هذه العالقات إْن كانت قامئة من قبُل، إل أن تضع مرشوَع 

املعاهدة النموذجية يف اعتبارها لدى قيامها بذلك.

ويستند بعض أحكام املعاهدة النموذجية إل أحكام من االتفاقية بشأن الوسائل التي تُستخدم لحظر ومنع استرياد وتصدير 

ع يف تلك األحكام. فعىل سبيل املثال، مبقتىض الفقرتني )1( )ه(  ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة، أو يتوسَّ

املنقولة املسوقة مشرتياً  الثقافية  املمتلكات  اعتبار مشرتي  املتعاقدة بضامن عدم  الدول  تتعهد   ،2 املادة  )ز( من  و2)1( 

اقتنى تلك املمتلكات بحسن نية، و»اتخاذ التدابري الالزمة لضامن عدم اعتبار مشرتي املمتلكات الثقافية املنقولة املستوردة 

املنقولة قبل بدء  الثقافية  الذي مل يقنِت هذه املمتلكات  الدولة الطرف األخرى،  غري املصحوبة بشهادة تصدير صادرة عن 

اقتنى املمتلكات الثقافية املنقولة بحسن نية«. وتسعى املادة 3 إل إنشاء التزامات متبادلة بفرض  نفاذ املعاهدة، شخصاً 

جزاءات عىل األشخاص املسؤولني أو املؤسسات املسؤولة عن االسترياد أو التصدير غري املرشوعني للممتلكات الثقافية املنقولة، 

واألشخاص، أو املؤسسات، ممن يقتنون أو يتاجرون مبمتلكات ثقافية منقولة يعرفون أنها مسوقة أو مستوردة عىل نحو 

مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع الجرمية ومعاملة املجرمني، هافانا، 27 آب/أغسطس - 7 أيلول/سبتمرب 1990: تقرير من إعداد األمانة   )108(  
العامة )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع A.91.IV.2(، الفصل األول، القسم باء-1، املرفق.
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غري مرشوع، واألشخاص، أو املؤسسات، ممن يشرتكون يف مؤامرات للحصول عىل ممتلكات ثقافية منقولة أو لتصديرها أو 

استريادها بطرق غري مرشوعة.

وبالنظر بعني االعتبار إل أنَّ االتفاقات الثنائية ينبغي لها أالَّ تحيد عن القوانني واللوائح التنظيمية الوطنية، فإنَّ الدول التي 

تنظر يف االستفادة من املعاهدة النموذجية ينبغي لها أن تضع أحكامها يف االعتبار أيضاً لدى مراجعة وتعزيز الترشيعات 

والسياسات العامة الوطنية. ولهذا الغرض، تُحيل هذه األداة أيضاً إل بعض أحكام املعاهدة النموذجية ضمن مبادئ توجيهية 

أخرى ذات صلة.

الجرائم الجنائية واإلدارية باء- 

ي وضع تعريف لمفهوم »الممتلكات الثقافية«، 
المبدأ التوجيهي 15-  ينبغي للدول أن تنظر، حسب االقتضاء، �ف

. ي
الجنا�أ القانون  الأغراض  المنقولة،  وغ�ي  منها  المنقولة 

ينبغي للدول أن تنظر يف اعتامد تعريف واضح ودقيق للممتلكات الثقافية يلبِّي مقتضيات مبدأ املرشوعية يف القانون الجنايئ، 

الذي من دونه ميكن أن يظل االتجار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم عبارة عن مفاهيم غامضة. ومن ثمَّ فإنَّ 

ا من الترشيع الجنايئ الوطني يف هذا امليدان. تعريف موضوع املسلك الجنايئ جزء أسايس جدًّ

وبالنظر إل أنَّ الحامية بواسطة القانون الجنايئ قد تكون فرعية من الحامية من خالل مجاالت قانونية أخرى، فإنَّ مام يُوىص 

متَّسقاً ضمن جميع  استخداماً  )املحميَّة(  الثقافية  للممتلكات  فقط  واحد  تعريٍف  استخداُم  ا،  أساسيًّا جدًّ يكن  مل  وإْن  به، 

القوانني واللوائح التنظيمية الداخلية املتنوعة، وذلك ليك يكون لدى الجهات النظرية املسؤولة عن حامية املمتلكات الثقافية 

فهم مشرتك ملوضوع الحامية ونطاقها.

بالتحقيقات  االضطالع  متكني  عىل  الهامة  صلته  تقترص  ال  الجنايئ  القانون  ألغراض  الثقافية«  »املمتلكات  تعريف  أنَّ  كام 

واملالحقات القضائية الداخلية فحسُب، بل تشمل أيضاً دعم التعاون التحقيقي والقضايئ عرب الحدود الوطنية عىل مكافحة 

بقدر  السعي،  املفيد  من  يكون  قد  املعنى،  وبهذا  االتجار.  جرمية  ضمنها  ومن  الثقافية،  املمتلكات  ضد  الجنائية  الجرائم 

ق للممتلكات الثقافية عىل الصعيدين الدويل، كالتعريف املقرر يف االتفاقية بشأن الوسائل  اإلمكان، إل اتباع تعريف منسَّ

التي تُستخدم لحظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة، مبا يهدف إل تيسري تطبيق 

القانون الجنايئ عرب الواليات القضائية املتعددة. ومام يُعدُّ عنرصاً جوهريًّا يف تعريف الجرائم الجنائية، أنَّ التنوعات الكبرية 

يف تعريف »املمتلكات الثقافية« ميكن أن تؤدي إل احتامل حدوث حاالت رفٍض لطلب تسليم املطلوبني، أو عىل نحو أعم، 

رفض طلبات التعاون الدويل يف املسائل الجنائية، بسبب عدم وجود رشط ازدواجية التجريم. كذلك فإنَّ توفُّر تعريف سائد، 

أو مشرتك، »للممتلكات الثقافية« ميكن أن يكون لصالح التعاون فيام بني الدول بشأن قامئة مطوَّلة من الجرائم ذات الصلة 

ا تعبريا »املنقولة« و»غري املنقولة«  باملمتلكات الثقافية، حيث إنَّ الخصائص املميزة للغرض املحمي سوف تكون هي نفسها. أمَّ

فهام نعتان مستخدمان تقليديًّا لوصف املمتلكات الثقافية، واقرتنا مبستويات مختلفة من الحامية. فاملمتلكات الثقافية غري 

املنقولة ال ميكن نقلها من دون تدمري أو تعديل جزيئ أو كامل، وبذلك فهي ليست عرضة للتصدير أو االسترياد. وهذا قد 

ح ملاذا ال يرد هذان التعبريان، عىل سبيل املثال، يف االتفاقية بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استرياد وتصدير  يوضِّ

ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرائق غري مرشوعة. ومن ثم فإنَّ املمتلكات غري املنقولة )أو أجزاء منها( ال بدَّ من تكسريها 

أو تفكيكها من أجل تهريبها لالتجار بها، فتصبح إذ ذاك ممتلكات منقولة. وينبغي للدول أن تنظر يف ضامن أن يشمل تعريُف 

املمتلكات الثقافية املنقولة أيضاً األجزاَء التي أُزيلت أو فُكِّكت من املعامل واملواقع األثرية الفنية أو التاريخية أو الدينية، 

وغريها من املمتلكات الثقافية غري املنقولة.

وينبغي أيضاً أن تنظر الدول يف أن تأخذ يف االعتبار التعاريَف املوجودة من قبُل عىل الصعيد الدويل، وخصوصاً التعاريف 

الواردة يف االتفاقية بشأن الوسائل التي تُستخدم لحظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري 

ة صكوك دولية بعض التعاريف للتعبري »املمتلكات الثقافية املنقولة« )انظر املرفق األول(. م عدَّ مرشوعة. كام تقدِّ
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ة: جرائَم خط�ي التالية  االأفعاُل  منها  أفعال  اعتبار  ي 
�ف تنظر  أن  للدول  ينبغي    -16 التوجيهي  المبدأ 

الثقافية؛ بالممتلكات  االتِّجار  )أ(   

وعة؛ م�ش غ�ي  بصورة  ادها  واست�ي الثقافية  الممتلكات  تصدير  )ب(   

ة  العادية إىل جريمة خط�ي الجريمة من ال�قة  ي رفع مستوى 
النظر �ف )أو  الثقافية  الممتلكات  �قة  )ج(   

ثقافية(؛ ممتلكات  عىل �قة  انطوت  إذا 

وعة؛ م�ش غ�ي  بصورة  فيها  التنقيب  تجريم  و/أو  والثقافية  االأثرية  المواقع  نهب  )د(   

ي 
�ف المشاركة  أو  جرائم،  من  به  يتصل  وما  الثقافية  بالممتلكات  االتجار  ُجرم  ارتكاب  عىل  التآمر  )ه(   

الغرض؛ لذلك  منظمة  إجرامية  جماعة 

من   6 المادة  ي 
�ف الغسل  بشأن  عليه  منصوص  هو  لما  وفقاً  بها،  المتَّجر  الثقافية  الممتلكات  غسل  )و(   

الوطنية. ع�ب  المنظمة  الجريمة  مكافحة  اتفاقية 

ينبغي للدول أن تنظر يف إدخال أحكام بشأن جرائم جنائية مخصصة، متوامئة بقدر اإلمكان مع أحكام القوانني الوطنية يف 

الدول املختلفة، وذلك ملنع االتجار باملمتلكات الثقافية وتصديرها واستريادها عىل نحو غري مرشوع، ورسقتها ونهبها، باإلضافة 

إل ما يتصل بذلك من التآمر أو املشاركة ضمن جامعة إجرامية منظمة، وغسل أموال املمتلكات الثقافية املتَّجر بها، وفرض 
جزاءات عىل مرتكبيها.)109(

ا اإلشارات الواردة إل »الجرائم الخطرية« فقد تُفَهم عىل أنها تعني إشارة إل الجزاءات التي من شأنها أن تقرتن بها. وبحسب  أمَّ

املبدأ التوجيهي 20، ينبغي للدول أن تنظر أيضاً يف النص عىل جزاءات متناسبة وفعالة ورادعة؛ ويبدو أنَّ املبدأ التوجيهي 16 

د األنواع األساسية من الترصُّف السلويك الذي ينبغي للدول أن تنظر يف تقرير اعتباره يف ِعداد األفعال الُجرميَّة الجنائية.  يحدِّ

كام أنَّ اإلشارة إل »الجرائم الخطرية« ميكن أن تُعترب إشارة إل املصطلح »الجرمية الخطرية« الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة 

ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية )انظر املبدأ التوجيهي 21(. وبخصوص تطبيق تلك االتفاقية عىل أفعال ُجرمية غري 

الجرائم املنصوص عليها يف االتفاقية املذكورة والربوتوكوالت امللحقة بها، حسبام هو موىص به يف املبدأ التوجيهي 13، فينبغي 

معاقبة مرتكبي الجرائم الجنائية بالحرمان التام من الحرية ملدٍة ال تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد.

ا التعبري »منها« الوارد يف هذا املبدأ التوجيهي فهو يعربِّ عن الطابع غري الحرصي الذي يتسم به املبدأ. ولعلَّ الدول تُحِسن صنعاً  أمَّ

يف أن تبتَّ أنه ينبغي إقرار ترصفات سلوكية أخرى فيام يتصل باالتجار باملمتلكات الثقافية باعتبارها أفعاالً ُجرمية جنائية، وأنها 

رمبا تتوافق مع قواعد مامثلة يف أنظمة قانونية أخرى، كالجرائم املنصوص عليها يف القامئة الواردة ضمن املبدأ التوجيهي 16.

ومام هو جدير بالذكر يف هذا الصدد أنَّ قرار الجمعية العامة 180/66 يشري إل أفعال رسقة املمتلكات الثقافية وسلبها وإتالفها 

وإزالتها ونهبها وتدمريها، باعتبارها جرائم ذات صلة باالتجار باملمتلكات الثقافية؛ ويشري قرار الجمعية العامة 186/68 إل رسقتها 

ونهبها من املواقع األثرية وغريها من املواقع الثقافية، حسبام هو وارد يف مفهوم االتجار باملمتلكات الثقافية. وأحكام هذه الجرائم 

ميكن استخدامها من أجل املكافحة الفعالة للتعامالت التجارية غري املرشوعة باملمتلكات الثقافية، التي تقوم بها الجامعات 

اإلجرامية املنظمة التقليدية وغريها من الجامعات، مبن يف ذلك الوكالء التجاريون املهنيون )أفراداً أو رشكات( لألعامل الفنية 

واآلثار التاريخية القدمية العهد )العاديات(، والتي قد تختلط بشأنها الصفقات التجارية املرشوعة وغري املرشوعة معاً.

الجنائية  العدالة  الوطنية يف الدول األخرى فيام يخص تلك الجوانب من  القضائية  القوانني والقرارات  من أجل تيسري ُسبل الوصول إل   )109(  
رات والجرمية قسامً مواضيعيًّا يف بوابته للموارد اإللكرتونية والقوانني  املتعلقة باالتجار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم، خصص مكتب املخدِّ
املتعلقة بالجرمية »شريلوك« )www.sherloc.unodc.org( )SHERLOC(. ولغرض تيسري ُسبل الوصول إل القوانني واللوائح التنظيمية الوطنية بشأن 
الثقايف  بالرتاث  املعنية  الوطنية  بالقوانني  الخاصة  بياناتها  قاعدة  اليونسكو  أتاحت  املرشوع،  غري  االتجار  ذلك  يف  مبا  األخرى،  الدول  يف  الثقايف   الرتاث 
)www.unesco.org/culture/natlaws(. ويف الفقرة 10 من قرار الجمعية العامة 196/69، ُدعيت الدول األعضاء إل االستفادة بقدٍر أكرب من قاعدة 

بيانات )شريلوك( التابعة ملكتب املخدرات والجرمية.

http://www.unesco.org/culture/natlaws
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ويف الوقت نفسه، قد تؤدي تدابري التجريم املذكورة يف هذا املبدأ التوجيهي إل تعزيز الوعي العمومي بالقيمة الهامة الوثيقة 
الصلة بالرتاث الثقايف، وبالرضر الذي تلحقه به الجرائُم التي تُرتكب تجاهه، وكذلك إل تيسري التعاون يف مجايل التحقيقات 
ة غايات مبا فيها املالحقة القضائية للشبكات اإلجرامية الضالعة يف هذا النشاط غري  والشؤون القضائية فيام بني الدول، لعدَّ
املرشوع وتفكيكها عىل نحو فعال. وعىل وجه الخصوص، ميكن أن تساعد هذه التدابري عىل التقليل من تكرار حاالت رفض 
طلبات تسليم املطلوبني، أو عىل نحو أعم، رفض حاالت رفض طلبات التعاون الدويل، مام قد يتأتَّ عن غياب اشرتاط ازدواجية 

ة املجرمني عن استغالل أرايض الدول ذات األطر القانونية التي هي أضعف من غريها. التجريم، وكذلك عىل تثبيط همَّ

االتجار بالممتلكات الثقافية

إنَّ إدخال الُجرم الجنايئ املتعلق باالتجار باملمتلكات الثقافية يف القوانني الوطنية قد يعزز منع الترصف السلويك الذي يرضُّ 

باملمتلكات الثقافية، ومن ذلك مثالً رسقة املمتلكات الثقافية وسلبها وتصديرها عىل نحو غري مرشوع، وكذلك التنقيب غري 

املرشوع يف املواقع اآلثارية ونهبها، والتي هي أفعال ُجرمية تقرتن مبسلك االتجار غري املرشوع، ألنها كثرياً ما يُقصد منها طرح 

القطع الرتاثية الثقافية يف السوق عىل نحو غري مرشوع.

ويبدو أنَّ جرمية االتجار - حتى وإن كان هذا املصطلح مألوفاً يف ترشيعات دولية − يشري إل ظاهرة ال إل حَدث أو ترصُّف 

أو ُجرم منفرد. ولغرض القانون الجنايئ، من املهم إذن أن تعمد الدول األعضاء إل تعريف هذا الترصُّف بوضوح ليك يُعترب 

»اتجاراً« باملمتلكات الثقافية، وإل تحديد العواقب التي تتأت عن تعريفه عىل هذا النحو. والشائع أنَّ فعل االتجار يقرتن 

بطائفة واسعة من الترصفات السلوكية ذات الصلة بحركة السلع أو األشخاص غري املرشوعة، التي قد تكون دولية أو مقصورة 
عىل اإلقليم الوطني.)110(

ا بالنسبة إل االتجار باملمتلكات الثقافية مبا يتجاوز نطاق تعريف املمتلكات الثقافية ألغراض القانون الجنايئ )انظر املبدأ  أمَّ

التوجيهي 15(، فمن املهم تحديد الترصف السلويك املعنيَّ الذي يُعترب كذلك تحديداً واضحاً. ومن الجائز اعتبار البنود من )ب( 

إل )و( من املبدأ التوجيهي 16 مشمولة يف هذا املفهوم )الذي قد يستوعب ترصفات أخرى(. وميكن أن تنظر الدول يف النصِّ 

عىل ُجرٍم مستقل بذاته، مثلام ميكن أن تدلَّ صيغة املبدأ التوجيهي 16، وإن يكن ذا صلة بأفعال ُجرمية أخرى، مام قد يجري 

قبل فعل االتجار. وإذا ما اعترُب االتجار باملمتلكات الثقافية ُجرماً مستقالً بذاته، فيمكن أن تعترب الدول أنه يتعلق مبمتلكات 

ثقافية مقتناة عىل نحو غري مرشوع )بواسطة أفعال ُجرمية أخرى مستقلة بذاتها(.

دة املحتملة التي ميكن النظر فيها ميكن أن تشمل االتجار الضالعة به جامعٌة إجرامية منظمة )انظر ما ييل  والظروف املشدِّ

أدناه بخصوص ُجرم مستقل بذاته يتعلق باملشاركة يف جامعة إجرامية منظمة(، والرضر الذي يقع عىل املمتلكات الثقافية 

لون للعمل يف تجارة األعامل الفنية  الناشئ عن مسلك االتجار أو املتصل به، واالتجار الذي يرتكبه اختصاصيون مهنيون مؤهَّ

العهد  القدمية  التاريخية  باآلثار  التجارة  تسبِّبه  الذي  للرضر  يكون  أن  رشيطة  املرشوعة،  العهد  القدمية  التاريخية  واآلثار 

)العاديات أو األوابد( تأثري شديد الوطأة بأكرب قدٍر عىل املواقع اآلثارية. وينطوي تأثري رئييس للطلب عىل العاديات عىل تدمري 

رة. ويقع تأثري ثانوي عىل نحو غري  ا، وبخاصٍة عندما تكون أنشطة السلب واسعة النطاق وعنيفة ومدمِّ املواقع الهامة جدًّ

مبارش عندما تؤدِّي مساعي تقييد هذه التجارة من جانب بلدان املصدر إل إحداث فساد مسترٍش لدى املوظفني املسؤولني 
الذي يتولون شؤون األذون أو املكلَّفون مبراقبة مراكز الخروج.)111(

ا يف ضامن إدراج ُمدد  وميكن تكييف قوانني التقادم بحسب الخصوصيات املعينة لهذه الجرمية. وينبغي للدول أن تنظر إمَّ

ا يف النص عىل أنَّ زمن التقادم ال يبدأ حسابه إالَّ حاملا يُكتَشف االتجار  أطول يف قوانينها بشأن التقادم فيام يخص االتجار، وإمَّ

باملمتلكات الثقافية، كام هو مبنيَّ يف املبدأ التوجيهي 10.

رة واملؤثرات العقلية عىل نحو غري مغاير التفاقيات سابقة بخصوص  انظر، عىل سبيل املثال، بشأن االتجار غري املرشوع بالعقاقري املخدِّ  )110(  
رات واملؤثرات العقلية لسنة 1988، وبخاصٍة املادة 3 )1( )أ( ،1،، وبشأن  رات، اتفاقيَة األمم املتحدة ملكافحة االتجار غري املرشوع يف املخدِّ مراقبة املخدِّ
الجرمية  املتحدة ملكافحة  األمم  ل التفاقية  املكمِّ النساء واألطفال،  باألشخاص، وبخاصٍة  االتجار  بروتوكول منع وقمع ومعاقبة  انظر  باألشخاص،  االتجار 

املنظمة عرب الوطنية، وخصوصاً املادة 3 )أ(.

.Brodie, Doole and Watson, Stealing History  )111(  
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تصدير الممتلكات الثقافية واستيرادها بطرق غير مشروعة

ينبغي للدول أن تنظر يف إدخال حكم يف ترشيعاتها بشأن الجرمية الجنائية الخاصة بتصدير املمتلكات الثقافية عىل نحو 

نقَل ملكية املمتلكات الثقافية عىل نحو غري  غري مرشوع واستريادها عىل نحو غري مرشوع، مام ميكن أن يستوعب أيضاً 

مرشوع، إن رغبت الدول يف أن تشمل أيضاً ترصُّف القيام بنقل امللكية عىل الصعيد الداخيل. وميكن أن يُكمل إقراُر حكم 

بشأن هذه الجرمية الجنائية األحكاَم بشأن جرائم إدارية أخرى ذات صلة بعدم االمتثال إلجراءات اإلذن أو الرتخيص بشأن 

العمدي  القصد  إثبات  يتسنى  عندما  التصدير، وخصوصاً  الثقافية، ومن ذلك مثالً شهادات  املمتلكات  استرياد  أو  تصدير 

أو املخاتِل لاللتفاف عىل املحظورات أو القيود الخاصة بتصدير املمتلكات الثقافية يف بلد املنشأ.

ومام تجدر مالحظته أنَّ األطراف يف االتفاقية بشأن الوسائل التي تُستخدم لحظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات 

الثقافية بطرق غري مرشوع تتعهَّد بحظر تصدير املمتلكات الثقافية من أراضيها ما مل تكن مصحوبًة بشهادة تصدير مناسبة، 

تبنيِّ فيها الدولُة أنَّ تصدير امللك الثقايف املعني مرخَّص به )املادة 6 )أ( و)ب((. وعالوًة عىل ذلك، تتعهَّد الدول بحظر استرياد 

املمتلكات الثقافية املسوقة من متحف أو من معلَم أثري عام، ديني أو علامين، أو من مؤسسة مشابهة يف دولة أخرى طرف 

يف االتفاقية، برشط أن تكون تلك املمتلكات مدرجة يف قامئة جرد تلك املؤسسة )املادة 7 )ب( ،1،(.

ة أسباب، أولها أنَّ تصدير املمتلكات الثقافية عىل نحو غري مرشوع يحرم الدول  ومن الرضوري إدخال هذه الجرائم لعدَّ

مات هامة من تراثها الثقايف. وزيادًة عىل ذلك، فإنَّ تصدير قطعة من املمتلكات الثقافية أو استريادها عىل نحو  من مقوِّ

غري مرشوع كثرياً ما يكون الخطوة األول صوب إدخالها يف السوق عىل نحو غري مرشوع. ومن ثم، فإنَّ اعتامد أحكام بشأن 

د فيام بني مختلف األطر القانونية الوطنية ميكن أن ييسِّ التعاون اإلداري والقضايئ الدويل  هذه الجرمية عىل نحو موحَّ

رة عىل نحو غري مرشوع ومصادرتها  الثقافية املستوردة أو املصدَّ التوجيهي 9(، كذلك بغية حجز املمتلكات  )انظر املبدأ 

نحو  عىل  الثقافية  املمتلكات  وتصدير  استرياد  مكافحة  أجل  من  املتوامئة  الترشيعات  فإنَّ  وأخرياً،  واسرتدادها.  وإعادتها 

ق املحكمة املالمئة« لدى املشتغلني يف سوق األعامل الفنية واآلثار التاريخية  غري مرشوع ميكن أن تثبِّط العزمية يف »تسوُّ

العهد. القدمية 

سرقة الممتلكات الثقافية أو رفع مستوى الجريمة من السرقة العادية إلى جريمة خطيرة إذا انطوت على سرقة 
ممتلكات ثقافية

أكانت ملكية عمومية  الثقافية، سواء  املمتلكات  تسبِّبه رسقة  الذي  الفادح بصفة خاصة  الرضر  تنظر يف  أن  للدول  ينبغي 

أم ملكية خصوصية، واملخاطر التي تستتبعها عىل املمتلكات الثقافية وحاميتها من االتجار، وذلك عند اتخاذ القرار بشأن 

اعتبار رسقة املمتلكات الثقافية جرميًة مميَّزة ورمبا أكرث خطورة من السقة العادية. وميكن أن تختار الدول إقرار الظروف 

دة التي تكون فيها املمتلكات الثقافية موضوع السقة. املشدَّ

وينبغي أن تشتمل هذه الجرمية عىل أفعال إزالة أيِّ أجزاء من املمتلكات الثقافية أو املعامل األثرية أو االستيالء عليها عىل 

نحو غري مرشوع وعمدي، وسلب املمتلكات الثقافية من املتاحف أو املجموعات أو املكتبات أو غريها من املؤسسات الثقافية 

ومن املعامل أو املواقع األثرية.

نهب المواقع األثرية والثقافية، و/أو تجريم التنقيب فيها بصورة غير مشروعة

والثقافية،  األثرية  املواقع  نهب  جرمية  تتناول  الجنائية  ترشيعاتها  يف  أحكام  إدخال  يف  تنظر  أن  للدول   ينبغي 

حسبام  رخصة  أو  إذن  أو  ترصيح  دومنا  يُجرى  الذي  التنقيب  مثالً  ومنها  املرشوعة،  غري  التنقيب  عمليات  وكذلك 

القانون. يقتضيه 
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وينبغي أن يكون باإلمكان أن تشتمل هذه الجرمية الجنائية عىل نهب املواقع األثرية أو الثقافية، سواء أكانت مدروسة 

لة من قبُل، أم كانت غري معروفة أو مكتشفة حديثاً.)112( وينبغي تعريف »النهب« بحيث يشمل سلب املمتلكات  أو مسجَّ

عىل  ينطوي  جنايئ  »فعل  بأنه  النهب  تعريف  هو  ذلك  عىل  األمثلة  وأحد  موقع.  أيِّ  ضمن  عليها  يُعرث  التي  الثقافية 

بأنها  املنهوبة،  )العاديات(  العهد  القدمية  التاريخية  اآلثار  نتيجته، وهي  األثرية. وتُعرَّف  املواقع  القانوين يف  التنقيب غري 

اآلثار املأخوذة عىل نحو غري مرشوع من األرض، أو من مكانها، التي هي جزء ال يتجزأ، أو جزء ُملحق، يف معبد أو أيِّ 

بنية تاريخية قدمية«.)113( ولدى النظر يف هذا الترصُّف السلويك، لعلَّ الدول تودُّ أن تنظر أيضاً فيام يتصل به من ترصفات 

رمبا  األثرية، وذلك  املواقع  به يف  ح  املرصَّ استعاملها غري  أو  غ  أجهزة كشف دومنا مسوِّ مثالً حيازة  ومنها  أخرى،  سلوكية 

بإثبات وقوع الجرائم اإلدارية، يف األحوال التي ال تُستوىف منها الرشوط الالزمة إلثبات وقوع الجرائم الجنائية.

الثقافية عىل نحو غري مرشوع أن  دة ذات صلة باستغالل وإدارة املواقع األثرية أو  ومن شأن األخذ بأفعال ُجرمية محدَّ

د عىل نحو  التي مل تُحدَّ الثقافية،  التي تتسم بها الجرائم املرتكبة بحق املمتلكات  يساعد عىل تدارك الخطورة الجسيمة 

بها محفوفاً مبزيٍد من التحديات. كام إنه ميكن أن يساعد، عىل وجه الخصوص، عىل تدارك فقدان  صحيح، مام يجعل تعقُّ

البيانات اآلثارية والعلمية والتاريخية، الذي ميكن أن يتأت عن عمليات التنقيب عن اآلثار التي ال تُجرى وفقاً لربوتوكوالت 

ا، وبخاصٍة عندما تكون أنشطة  )اتفاقات( مقرَّرة. وينطوي تأثري رئييس للطلب عىل العاديات عىل تدمري املواقع الهامة جدًّ

السلب واسعة النطاق وعنيفة وماِحقة. ويُعزى رضر تَبعّي آخر يسببه الناهبون إل األذى العمدي الرامي إل إتالف األدلة 

قد  ولكنه  التاريخية.  واملعارف  املعلومات  وفقدان  اآلثاري  السياق  تدمرَي  آخر  ثانوي  تأثري  ويتضمن  النهب.  تثبت  التي 

يكون أيضاً عامالً يُسهم يف إذكاء الوعي لدى الجمهور بالقيمة الهامة الوثيقة الصلة التي يتميز بها الرتاث الثقايف، وكذلك 

بأهمية اتباع األساليب الصحيحة يف استكشاف املواقع اآلثارية والثقافية.

التحقيقات والقضاء فيام بني الدول عىل  التعاون يف مجايل  كذلك، فإنَّ إدخال هذه الجرائم يف الترشيعات ميكن أن ييسِّ 

مكافحة االتجار باملمتلكات الثقافية املتأتية أصالً من عمليات التنقيب غري املرشوعة عن اآلثار ومن عمليات النهب. ويجدر 

القول عىل وجه الخصوص بأنَّ هذه الجرائم، إذا ما ُعرِّفت عىل نحو متوائم، قد يسهم تعريفها ذلك يف الحيلولة دون حدوث 

حاالت رفض طلبات تسليم املطلوبني، أو عىل نحو أعم حاالت رفض اللجوء إل التعاون، من جراء عدم األخذ مببدأي التناسب 

وازدواجية التجريم.

أو  املسوقة  الثقافية  باملمتلكات  املتعلقة  الخاص  القانون  لتوحيد  الدويل  املعهد  اتفاقية  أنَّ  باملالحظة  جدير  هو  ومام 

أو  للقانون  مخالف  نحو  عىل  املستخَرجة  الثقافية  القطعة  أنَّ  أغراضها،  بخصوص  ترتئي،  مرشوعة  غري  بطرق  رة  املصدَّ

مسوقًة،  اعتبارها  يجب  للقانون،  موافق  نحو  عىل  موقعها  يف  تُستبق  مل  ولكن  للقانون  موافق  نحو  عىل  املستخَرجة 

عندما يتسق ذلك مع قانون الدولة التي جرى فيها التنقيب عنها واستخراجها،)114( ويف حني يرد هذا االقرتان يف االتفاقية 

ـا إلقرار جرمية مستقلة بذاتها تخصُّ  الخاص،)115( فقد يكون مهمًّ القانون  امللكية مبقتىض  املذكورة بشأن أغراض دعاوى 

يف  املوجودة  الثقافية  القطع  عن  املعرفة  إل  االفتقار  جراء  من  تنشأ  التي  الصعوبات  إنَّ  حيث  املرشوع،  غري  التنقيب 

وكذلك  الثقافية،  القطع  أصل  إخفاء  آخر  نحو  عىل  يسهِّل  قد  الدولة  يف  املختصة  السلطات  جانب  من  اآلثارية  املواقع 

اإلرضار اإلضايف باملواقع اآلثارية.

املواقع يف املناطق املمزَّقة بالحروب أو يف املواضع النائية و/أو عىل الحدود الدولية معرَّضة عىل وجه الخصوص ألخطار النهب.  )112(  

 Simon Mackenzie, Going, Going, Gone: Regulating the Market in Illicit Antiquities )Leicester, United Kingdom, Institute انظر  )113(  
.of Art and Law, 2005(

رة بطرق غري مرشوعة. انظر املادة 3 )2( من االتفاقية املتعلقة باملمتلكات الثقافية املسوقة أو املصدَّ  )114(  

يف سياق مدين، كثرياً ما تتأت السلع األثرية من فعل غري مرشوع. وهي نتاج ترصفات سلوكية غري مرشوعة، تسبب أيضاً الرضر للمواقع   )115(  
اآلثارية، والتي كثرياً ما تكون خاضعة مللكية الدولة. ولذلك فإنَّ املعامالت التجارية بهذه السلع باطلة، وكثرياً ما تنتهك اللوائح التنظيمية الدولية الخاصة 

بهذه املسألة.
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ي إيطاليا
دراسة حالة: نهب الآثار �ن

ي عىل وجه  غارة عىل القبور ونبشها ل�قتها نشاط حثيث يست�ش ليست إيطاليا بلداً ال عهد له بمشكلة نهب االآثار. فإنَّ االإ
ي مقاطعات إتروريا التسيو وبوليا وكامبانيا وكاالبريا 

( إغريقية وإتروسكية مشهورة �ف ى )مدن المو�ت ي عدة مقابر ك�ب
الخصوص �ف

ي مقاطعة التسيو القريبة من روما. كما 
ي �ف فت�ي ي س�ي

وصقلية. وهذه المناطق تكتظُّ بمدائن المقابر، ومنها واحدة موجودة �ف
القبور  لدى لصوص  الً  مفضَّ مكاناً  االآثاري  الموقع  يجعل هذا  ي،  فت�ي أرض س�ي القديمة، تحت  ي  كاي�ي ي 

�ف ي 
الغ�ف اث  ال�ت أنَّ 

 ، ف يطالي�ي ف االإ ف انتباه المسؤول�ي ون عىل القبور هنا لعقود من الزمن، مما أدى إىل اشتداد ترك�ي (. وقد اشتغل المغ�ي )التومباروىلي
ي، إىل  فت�ي ثارية، ومنها س�ي

آ
ي وزارة الثقافة عىل حدٍّ سواء، عىل هذه الظاهرة.)116( وتتعرض المواقع اال

طة و�ف ي جهاز ال�ش
�ف

ة إتروسكية واحدة فحسُب أنَّ 400 ق�ب  ي مق�ب
ي وقت مبكر منذ عام 1962 أظهرت دراسة استقصائية �ف

ة ُمفزعة. و�ف التدم�ي بوت�ي
كة  ة ب�يف عامي 1970 و1996، استطاعت ال�ش ي الف�ت

اً قد نُهبت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.)117(( ثم �ف من مجموع 550 ق�ب
داد أك�ش من 000 300 قطعة من االآثار التاريخية القديمة العهد الم�وقة من خالل عمليات التنقيب ال�ية؛ غ�ي  يطالية اس�ت االإ

أنَّ هذا العدد ال يُعت�ب سوى جزء من مجموع القطع الم�وقة.)118(

ر المحدد الذي تسببه الحفريات االآثارية  ي إيطاليا، فإنَّ الرصف
ي �ف

اث الثقا�ف ف االعتبار إىل المقدار الضخم من ال�ت وبالنظر بع�ي
ن به ذلك من إغفال تام  ي استخراج المشغوالت الحرفية االأثرية من القبور، مع ما يق�ت

ع �ف وعة إنما يتأ�ت عن الت�ُّ غ�ي الم�ش
ر لصوص القبور  ، دمَّ ي ي داخله.)119( وعىل مدى القرن الما�ف

للسياق االآثاري أو للحفاظ عىل الق�ب أو االأشياء القيِّمة الموجودة �ف
. ي

تروسكا�ف ( جزءاً من االأدلة االآثارية الخاصة بالتاريخ االإ )التومباروىلي

ي إيطاليا هو مشكلة مستعصية: وكمثال عىل ذلك، 
« �ف ف اث االآثاري من جراء أفعال »التومبارولي�ي إنَّ االأذى الذي يقع عىل ال�ت

ات االآالف، من القبور التاريخية القديمة العهد قد  ة آالف، بل ح�ت ع�ش بيَّنت دراسة بحثية واحدة فقط كيف أنه يتضح أنَّ عدَّ
ي جميع أنحاء العالم، كانت قد اسُتخرجت بطريقة 

ُسلبت من أجل الحصول عىل أك�ش من 600 13 زهرية موجودة االآن موزَّعًة �ف
مخالفة لعلم االآثار.)120(

ي 
المع�ف المتحدة  االأمم  لمكتب  التابعة  لوك(،  )ش�ي بالجريمة  المتعلقة  ف  والقوان�ي ونية  لك�ت االإ الموارد  بوابة  جمعت  وقد 

طة والنتائج  ي إيطاليا، مع إيراد تفاصيل عمليات ال�ش
رات والجريمة، عدة قضايا حديثة العهد تتعلق بنهب االآثار �ف بالمخدِّ

طة أخرى(  ي أسفرت عنها، ومنها مثالً قضايا يوليسس، وبوش�ي )حيث يُسلَّط الضوء عىل التعاون مع أجهزة �ش
القضائية ال�ت

اتوريه. وأوغوستو أمب�ي

التآمر على ارتكاب جرم االتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم، أو المشاركة  في جماعة إجرامية 
منظمة لذلك الغرض

تبنيِّ الوثيقة املعنونة »استخدام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية من أجل الحامية من االتجار 

باملمتلكات الثقافية«)121( يف الفقرة 19 منها، أنَّ األحكام الواردة يف املادة 5 من االتفاقية هي:

   ».... ذات صلة وثيقة باالتجار باملمتلكات الثقافية، وهو نشاط يتطلب دعامً من أفراد كثريين وينطوي عىل إجراء 

العديد من املعامالت والتفاعالت فيام بني اللصوص والوسطاء ومتعهدي الشحن والسائقني وموظفي الجامرك 

 Vernon Silver, The Lost Chalice: The Real-Life Chase for One of the World’s Rarest Masterpices — A Priceless  )116(  
.2,500-Year-Old Artifact Depicting the Fall of Troy )New York, Harper Collins, 2009(

.Carlo M. Lerici, Italia sepolt, )Milan, Fondazione Lerici, 1962( انظر  )117(  

.Fabio Isman, I predatori dell’arte perduta: il saccheggio dell’archeologia in Italia )Milano, Skira, 2009(  )118(  

.Vito A. Iannizzotto, I beni culturale nell’ottica criminale )Roma, Europolis Editing, 2006(  )119(  

 Ricardo J. Elia, “Analysis of the looting, selling and collecting of Apulian red-figure vases: a quantitative approach”,  )120(  
 in Trade in Illicit Antiquities: The Destruction of the World’s Archaeological Heritage, N. Brodie, J. Doole and C. Renfrew, eds.

.)Cambridge, University of Cambridge, MacDonald Institute for Archaeological Research, 2001(

الوثيقة CTOC/COP/2010/12، الفقرة 19.  )121(  
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واملتَّجرين والخرباء واملرّممني وموظفي دور املزادات. وينحو هؤالء األفراد عند تنفيذهم ألنشطتهم، إل تشكيل 

من  كثري  يف  الشكل  )هرمي  تنظيمي  هيكل  ذات  جامعات  إطار  يف  العمل  إل  أو  منظمة  إجرامية  جامعات 

م فيه املهام بوضوح لغرض ارتكاب جرمية واحدة أو أكرث من الجرائم الخطرية التي تكون عابرة  األحيان(، تُقسَّ

غري مرشوع  بشكل  واستريادها  وتصديرها  املمتلكات  هذه  باقتناء  بدءاً  األحيان:  من  كثري  يف  الوطنية  للحدود 

وانتهاًء بغسل عائدات هذه األنشطة.«

ينبغي للدول أن تنظر يف اعتامد تدابري مناسبة من أجل ضامن اعتبار أيِّ تآمر أو مشاركة يف جامعة إجرامية منظمة مبا يهدف 

إل ارتكاب جرم االتجار باملمتلكات الثقافية أو إحدى الجرائم ذات الصلة به جرائَم تخضع للعقاب مبوجب القانون. وميكن 

بإقرار أحكام بشأن  ا  أيِّ ترصُّف سلويك جنايئ، وإمَّ الواجب تطبيقها عىل  املعيارية  القواعد  باالستفادة من  ا  إمَّ القيام بذلك 

الجرائم املستقلة بذاتها، أو بإقرار الظروف املشددة للعقوبة بشأن الجرائم الحالية.

ومن شأن إدخال ُجرم التآمر من أجل االتجار باملمتلكات الثقافية والرتكاب الجرائم ذات الصلة به يف الترشيعات أن يساعد 

عىل التصدي لضلوع الجامعات اإلجرامية املنظمة، أو الجهات املنظمة املشتغلة يف هذا امليدان، املتواتر يف االتجار غري املرشوع 

باملمتلكات الثقافية. وعالوًة عىل ذلك، فإنَّ اتخاذ تدابري من هذا القبيل ميكن أن ييسِّ التعاون يف مجايل التحقيقات والقضاء 

وذلك بتوسيع نطاق الترصف السلويك اإلجرامي الذي يستلزم جميع األدلة اإلثباتية الجنائية. وعىل وجه الخصوص، ميكن أن 

يسهم يف الحد من حاالت رفض طلبات تسليم املطلوبني، أو عىل نحو أعم حاالت رفض التعاون الدويل، من جراء عدم وجود 

الجرمية  اتفاقية  الدويل من تطبيق  الصعيد  يُستفاد فيه عىل  فإنه ميكن أن  التجريم. وأخرياً  التناسب وازدواجية  اشرتاطات 

املنظمة عىل أخطر املظاهر اإلجرامية ذات الصلة باالتجار باملمتلكات الثقافية. 

من اتفاقية   6 المادة  في  الغسل  بشأن  عليه  منصوص  هو  لما  وفقًا  بها،  المتجر  الثقافية  الممتلكات  غسل 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية األمم 

ينبغي للدول أن تنظر يف إدخال أحكام يف ترشيعاتها الجنائية تتناول ُجرم »غسل املمتلكات الثقافية املتجر بها«، حسبام 

األموال،  بشأن غسل  الوطنية  املعيارية  قواعدها  مراجعة  أو يف  املنظمة،  الجرمية  اتفاقية  6 من  املادة  إليه يف  هو مشار 

به  يتصل  االتجار وما  كانت غرض  التي  الثقافية  املمتلكات  الجرائم، مبا يف ذلك  تطبيقها عىل كل عائدات  وذلك لضامن 

من جرائم أخرى.

ز عليه، أو يسهِّله، احتامُل استخداِم سوق األعامل الفنية واآلثار  واالتجار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم قد يحفِّ

التاريخية القدمية العهد املرشوعة من أجل توفري مظهر مرشوع للقطع الثقافية املقتناة أو املستوردة عىل نحو غري مرشوع. 

وقد يشري »غسل املمتلكات الثقافية املتجر بها« إل غسل عائدات الجرمية، بحسب تعريفه الوارد يف املادة 6 من االتفاقية، 

يف أحوال مختلفة، مبا فيها األحوال التي تنطوي عىل ما ييل:

بأنها  العلم  مع  نقلها  أو  املمتلكات  تحويل  يف  املرتكب  األصيل  الجرم  هو  الثقافية  باملمتلكات  االتجار  •  أنَّ   

ضالع  أيِّ شخص  مساعدة  يف  أو  املمتلكات،  لتلك  املرشوع  غري  املصدر  متويه  أو  إخفاء  بغرض  جرائم،  عائدات 

.)،1، )أ(   1 )الفقرة  لفعلته  القانونية  العواقب  من  اإلفالت  عىل  منه  تأتت  الذي  األصيل  الجرم  ارتكاب  يف 

به  يتصل  وما  االتجار  جرمية  ذلك  يف  )مبا  أخرى  جنائية  جرائم  عائدات  هي  بها  املتَّجر  الثقافية  املمتلكات  •  أنَّ   

للممتلكات  الحقيقية  الطبيعة  متويه  أو  إخفاء  عىل  األموال  غسل  ويقوم  التخريب(،  أو  كالسلب  جرائم،  من 

بأنها  العلم  مع  بها،  املتعلقة  الحقوق  أو  ملكيتها  أو  حركتها  أو  فيها  الترصُّف  كيفية  أو  مكانها  أو  مصدرها  أو 

.)،2، )أ(   1 )الفقرة  جرائم  عائدات 

بأنها  تلقيها،  وقت  العلم،  مع  استخدامها،  أو  احتجازها  أو  اكتسابها  جرى  بها  املتَّجر  الثقافية  املمتلكات  •  أنَّ   

.)،1، )ب(   1 )الفقرة  جرائم  عائدات 
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باإلضافة إل ذلك ينبغي للدول، وفقاً للامدة 6 )ب( ،2، من االتفاقية، أن تنظر يف تجريم املشاركة يف ارتكاب الجرائم املذكورة 

أعاله، أو التواطؤ أو التآمر عىل ارتكابها، والرشوع يف ارتكابها، واملساعدة والتحريض عىل ذلك وتسهيله وإسداء املشورة بشأنه، 

رهناً باملفاهيم األساسية يف النظام القانوين.

االتجار  من  الحامية  أجل  من  الوطنية  عرب  املنظمة  الجرمية  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  »استخدام  املعنونة  والوثيقة 

باملمتلكات الثقافية« تسلِّط الضوء، يف الفقرة 22 منها، عىل عدة أمثلة عىل غسل املمتلكات الثقافية أو إخفائها، ومنها ما ييل:

تساهالً  أكرث  قانونية  قواعد  لديها  ثالثة  بلدان  إل  مرشوع  غري  نحو  عىل  الثقافية  املمتلكات  قطع  •  نقل   

أساليب  من  ذلك  باعتبار  ترميمها  عدم  د  تعمُّ أو  مرشوعة  غري  حفائر  من  املستخرجة  األثرية  القطع  •  تجزئة   

اإلخفاء

الزمن  من  فرتة  انقضاء  بعد  القطع  أجزاء  تجميع  إعادة   •  

خصوصية مجموعات  من  مبارشًة  مرشوعة  غري  حفائر  من  املستخرَجة  األثرية  القطع  إدخال   •  

الوهمية أو  الصورية  املزادات  استخدام   •  
التقادم)122( مدة  انقضاء  حني  إل  املسوقة  القطع  •  إعارة   

ومام يشبه كثرياً مفعول إدخال الجرائم املذكورة أعاله يف الترشيعات أنَّ ضامن تجريم غسل املمتلكات الثقافية املتجر بها 

امليدان،  املنظمة املشتغلة يف هذا  الجهات  أو  املنظمة،  الجامعات اإلجرامية  التصدي لضلوع  ميكن أن يساعد كذلك عىل 

الدافع إل مزاولة هذا  التصدي للسبب  أيضاً عىل  الثقافية. وميكن أن يساعد  باملمتلكات  املتواتر يف االتجار غري املرشوع 

النشاط غري املرشوع، وهو جني األرباح. وعالوة عىل ذلك، فإنَّ اتخاذ تدابري من هذا القبيل ميكن أن ييسِّ التعاون يف مجايل 

الحدِّ من حاالت رفض طلبات  أن يسهم يف  الخصوص، ميكن  الجرمية، وعىل وجه  والقضاء عىل محاربة هذه  التحقيقات 

تسليم املطلوبني. أو عىل نحو أعم رفض التعاون الدويل، من جراء عدم األخذ مببدأي التناسب وازدواجية التجريم. وأخرياً 

فإنه ميكن أن يُستفاد فيه عىل الصعيد الدويل من تطبيق اتفاقية الجرمية املنظمة عىل أخطر املظاهر اإلجرامية ذات الصلة 

باالتجار باملمتلكات الثقافية.

ن الفن وغسل الأموال دراسة حالة: العالقة ب�ي

ا من االأعمال التجارية، عمَد المجرمون إىل استخدام الفن  تثبت البحوث بشأن هذا الموضوع الرئي�ي أنه، عىل غرار الكث�ي جدًّ

كها  ي عالم الفن ال تحرِّ
ف �ف ف المجرم�ي يرادات غ�ي القانونية. غ�ي أنَّ الصالت المختلفة ب�ي من أجل غسل االأموال واستمداد االإ

ها، بما لها من قيمة، لغرض  ي تصلح لتسخ�ي
.)123( فإنَّ الفن هو واحد من أصناف الموجودات ال�ت دائماً دوافع الكسب الماىلي

ورة عاجلة إىل جعل سوق الفن أقلَّ َغبشاً وأك�ش شفافيًة باللجوء إىل التنظيم  غسل االأموال. ومن حيث هو كذلك، تنشأ �ف

ي الصحيح، بغية التقليل من جاذبيته لدى غاسىلي االأموال. الرقا�ب

ذكره  لما  وفقاً  العام،  االعتقاد  أنَّ  مع  الفن،  من خالل سوق  تُغسل  ي 
ال�ت المالية  للمبالغ  مثبتة  تقديرات  من  هناك  وليس 

ي المائة من 
رت قيمته بما نسبته 2.7 �ف ، بأنَّ المبلغ االإجماىلي المتاح لغسله من خالل النظام الماىلي ُقدِّ صندوق النقد الدوىلي

ي عام 2009، أي 1.6 تريليون دوالر. وعالوة عىل ذلك، يُعتقد بأنَّ السهولة النسبية لغسل االأموال 
الناتج المحىلي االإجماىلي �ف

ي قيمة الفنون الجميلة 
ي مشهد الصعود المذِهل �ف

وعة بواسطة تجار االأعمال الفنية ودور المزادات قد أسهمت �ف غ�ي الم�ش

ة. ي السنوات االأخ�ي
�ف

املرجع نفسه.  )122(  

 F. Martin de Sanctis, Money Laundering through Art: A Criminal Justice Perspective )Cham, Switzerland, Springer  )123(  
.International Publishing, 2013(
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ف لمكافحة غسل االأموال فيما يتعلق بسوق الفن. وكمثال عىل  وهناك اتجاه ساد مؤخراً لدى الدول ينحو إىل اعتماد قوان�ي

ر بنحو  ي سوق االأعمال الفنية يُقدَّ
ذلك، أنَّ سوي�ا ستلجأ بدءاً من عام 2016 إىل تحديد سقف نقدي للمعامالت التجارية �ف

ف إجراؤها ببطاقة  ي تعلو عىل ذلك الحد النقدي فسوف يتع�ي
ا المدفوعات ال�ت 000 100 فرنك سوي�ي )أي 000 135 دوالر(. أمَّ

ف عىل البائع إجراء عمليات تدقيق من  به، أو أنه سوف يتع�ي ائتمان، مما ينشأ عنه مسار من المستندات الورقية يمكن تعقُّ

خالل ممارسة العناية الواجبة )الحرص الواجب( لضمان المصادر االأصلية القانونية لالأموال. وختاماً يُستنتج أنَّ هناك تالزماً 

ي وبروز غسل االأموال. ف قصور التنظيم الرقا�ب ب�ي

ذات  أخرى  أفعاالً  تجرِّم  أحكاماً  الجنائية  يعاتها  ت�ش ف  تضم�ي ي 
�ف تنظر  أن  للدول  ينبغي    -17 التوجيهي  المبدأ 

الثقافية  الممتلكات  اقتناء  أو  تخريبها،  أو  الثقافية  بالممتلكات  ار  االأ�ف مثل  الثقافية،  بالممتلكات  باالتجار  صلة 

. ي
القانو�ف لوضعها  مقصود  تجنُّب  مع  بها  المتاجر 

الثقافية.  ينبغي للدول أن تنظر يف إدخال أحكام يف ترشيعاتها تتناول أفعال جرمية أخرى ذات صلة باالتجار باملمتلكات 

وعىل وجه الخصوص، ينبغي لها أن تنظر يف إدخال جرائم محددة بخصوص اإلرضار باملمتلكات الثقافية أو تخريبها واقتناء 

املمتلكات الثقافية املتَّجر بها مع تجنُّب مقصود الستبانة وضعها القانوين. وميكن أيضاً أن تنظر الدول، تبعاً لنظمها القانونية، 

دة لعقوبة رسقة املمتلكات الثقافية، أو االتجار  يف جعل جوانب من هذه األنواع من الترصُّف السلويك يف ِعداد الظروف املشدِّ

املبدأ  )انظر  املوضوعية  الوقائعية  الظروف  القصد من  أو  العلم  يُستدلَّ عىل وجود  أن  الجائز  االقتضاء. ومن  بها، بحسب 

التوجيهي 22(.

وهذه األفعال الُجرمية الجنائية اإلضافية ميكن أن تكمل أنواع جرائم االتجار باملمتلكات الثقافية وذلك بالتشديد عىل فداحة 

هذه الجرائم. كام أنَّ إدخال جرائم جنائية أخرى ميكن أيضاً أن ييسِّ التعاون يف مجايل التحقيقات والقضاء فيام بني الدول، 

بتوسيع نطاق الترصف السلويك الجنايئ الذي يستلزِم جمع األدلة اإلثباتية الجنائية. ويُذكر عىل وجه الخصوص أنَّ اعتامد جميع 

الدول أحكاماً جنائية من هذا القبيل ميكن أن يسهم يف التقليل من حدوث حاالت رفض طلبات تسليم املطلوبني، أو عىل نحو 

أعم، حاالت رفض طلب التعاون الدويل يف املسائل الجنائية، من جراء عدم األخذ مببدأي التناسب وازدواجية التجريم. 

ولعلَّ الدول تودُّ أن تنظر يف إمكانية جعل أخطر أشكال اإلرضار أو التخريب – أي القيام بأفعال تسبب خسارة عمٍل فني 

مجموعة  من  كبري  جزء  أو خسارة  إصالحه،  ميكن  ال  نحو  عىل  به  اإلرضار  تسبب  أو  الثقايف  البرشية  تراث  من  جزءاً  يُعدُّ 

الوارد  تعريفها  بحسب  »جرمية خطرية«  تُعترب   – إصالحه  ميكن  ال  نحو  عىل  بها  اإلرضار  أو  الثقافية  املمتلكات  من  هامة 

يف املادة 2 )ب( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية. وفيام يخص الجرائم الدولية، فإنَّ نظام 

َد توجيه هجامت ضد املباين  روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية يتوخَّى، يف املادة 8 منه، أن تشمل جرائُم الحرب تعمُّ

ع املرىض  املخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخريية، واآلثار التاريخية، واملستشفيات وأماكن تجمُّ

والجرحى، رشيطة أالَّ تكون أهدافاً عسكرية.

حاالت  عن  بالتبليغ  االقتضاء،  عند  امات،  ف ال�ت استحداث  ي 
�ف تنظر  أن  للدول  ينبغي    -18 التوجيهي  المبدأ 

العثور عىل  أو  أثرية  اكتشاف مواقع  به من جرائم، وعن  الثقافية وما يتصل  بالممتلكات  اتجار  االشتباه بحدوث 

تجريم  ي 
�ف تنظر  أن  بذلك  قامت  ي 

ال�ت للدول  وينبغي  تذكر،  ثقافية  أهمية  ذات  أخرى  أشياء  أو  أثرية  مكتشفات 

امات. ف االل�ت بتلك  الوفاء  عدم 

الثقافية  باملمتلكات  اتجار  فيها بحدوث  املشتبه  الحاالت  التبليغ عن  بشأن  التزامات  استحداث  تنظر يف  أن  للدول  ينبغي 

وما يتصل به من جرائم، والتبليغ عن اكتشاف مواقع أو العثور عىل مكتشفات أثرية أو أشياء أخرى ذات أهمية ثقافية. 

وينبغي أن تكون هذه االلتزامات مصحوبة بجزاءات تُفرَض يف حالة اإلخالل بها.
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ه، خصوصاً، االلتزام بالتبليغ عن حاالت االشتباه بوقوع ُجرم االتجار باملمتلكات الثقافية، وما يتصل به من  وينبغي أن يُوجَّ

والعاديات  الفنية  األعامل  تجارة  يف  املشتغلني  واملهنيني  الثقافية  املؤسسات  يف  العاملني  إل  املمتلكات،  بشأن هذه  جرائم 

والقامئني باملزادات عىل الشبكة العاملية، من ضمن آخرين، ممن ينبغي لهم، ألسباب مهنية، أن يترصَّفوا بحسٍّ مييل عليهم 

كفالة الطابع املرشوع للمعامالت التجارية التي تشتمل عىل ممتلكات ثقافية.

الصلة  وثيقة  ثقافية  أهمية  ذات  أشياء  أو  مواقع  اكتشاف  عن  بالتبليغ  التزام  استحداث  يف  أيضاً  تنظر  أن  للدول  وينبغي 

لة، من  ه إل الجمهور العام، بغية توفري حامية معزَّزة للمواقع أو األشياء الثقافية غري املعلومة أو غري املسجَّ باملوضوع، يُوجَّ

النهب أو السلب أو من أيِّ نوع من أنواع االختالس.

وميكن أن يجلب تضمني هذه األفعال الجرمية يف الترشيعات املنافَع التالية:

فيها يف  املشتبه  الحاالت  التبليغ عن  بشأن  تستفيد من جدواها  أن  للدول  التي ميكن  االلتزامات  فعالية  •  تعزيز   

حيث  من  وبخاصٍة  الثقافية،  باملمتلكات  االتجار  منع  عىل  معاً  التعاون  وبشأن  الثقافية،  باملمتلكات  التعامل 

والعاديات  الفنية  األعامل  تجارة  يف  املشتغلني  واملهنيني  الثقافية  املؤسسات  يف  العاملني  عىل  تطبيقها  وجوب 

و8(.  6 التوجيهيني  املبدأين  )انظر  العاملية  الشبكة  عىل  باملزادات  والقامئني 

•  تنمية االحرتاس من جانب املهنيني القامئني بتشغيل املنشآت املعنية يف التعامل باملمتلكات الثقافية، مام يؤدي   

يف  وكذلك  الثقافية،  املمتلكات  اقتناء  بشأن  الثقافية  املؤسسات  لدى  العامة  السياسات  يف  الشفافية  زيادة  إل 
والعاديات.)124( الفنية  األعامل  سوق 

الجرائم  تسببه  التي  وباألذى  الثقايف  الرتاث  عليها  ينطوي  التي  الهامة  بالقيمة  العمومي  الوعي  •  تقوية   

املرتكبة بحقه.

مع  التعامل  يف  العام  الجمهور  ولدى  املعنية  املنشآت  بتشغيل  القامئني  لدى  املسؤولية  بتنكُّب  إحساس  •  تنمية   

به من  يتصل  االتجار وما  منع  باملصادفة، وتعزيز  االكتشافات  الثقافية، وبخاصٍة يف حالة  املمتلكات  أو  املواقع 

أخرى. جرائم 

يف  الدول  بني  فيام  التعاون  ييسِّ  أن  ميكن  الجنائية  الجرائم  بشأن  متوامئة  ترشيعات  الدول  اعتامد  فإنَّ  •  أخرياً،   

ضد  تُرتكب  التي  به  الصلة  ذات  األخرى  الجرائم  من  وغريها  االتجار  جرمية  بشأن  والقضاء  التحقيقات  مجايل 

املمتلكات الثقافية، وذلك إذا ما كانت املستلزمات األخرى مطبَّقة. وميكن، عىل وجه الخصوص، أن يقلِّل ذلك 

من  الدويل،  التعاون  أعم حاالت رفض طلبات  نحو  أو عىل  املطلوبني،  تسليم  من حدوث حاالت رفض طلبات 

التجريم. ازدواجية  اشرتاط  وجود  عدم  جراء 

وميكن أن تنظر الدول يف أن تعهد مبارشًة إل السلطة الوطنية املركزية، املتوخَّى إنشاؤها يف املبدأ التوجيهي 4، مبهمة تجميع 

لة، حسبام  وتحليل تقارير التبليغ عن األنشطة املشتبه فيها، وعن املواقع أو األشياء األثرية الحديثة العثور عليها أو غري املسجَّ

وردت اإلشارة إليه يف هذا املبدأ التوجيهي.

ومام يُنَصح به أن يُعاقَب عىل اإلخالل بهذه االلتزامات بجزاءات متناسبة وفعالة ورادعة. وعىل وجه الخصوص، ينبغي للدول 

املوظفني  أو  العموميني  املوظفني  بالتبليغ من جانب  اإلخالل  تنظر يف تضمني ترشيعاتها جزاءات جنائية بشأن حاالت  أن 

املدنيني أو املستخدمني العموميني، وأن تنظر يف النص عىل جزاءات يف شكل إسقاط األهلية املهنية عقاباً عىل اإلخالل بهذه 

النظر يف فرض جزاءات  التوجيهية 20-22(. كام ينبغي  املبادئ  االلتزامات، حيثام يكون ذلك متناسباً وممكناً عمليًّا )انظر 

إدارية، إذا ما مل تُعترب الجزاءات الجنائية متناسبة أو ممكنة عمليًّا يف والية قضائية وطنية معيَّنة.

تنصُّ مسبقاً مدونات قواعد سلوك كثرية عىل هذا االلتزام بالتبليغ، الذي قد يُسهم يف كشف املعامالت املشتبه فيها بأرسع وقت ممكن،   )124(  
وذلك الجتناب حاالت اقتناء قطع ثقافية يقوم به مشرتون من ذوي النية الحسنة.
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وإذا ما كان الجزاء املعتَمد نقديًّا )أو نقديًّا أيضاً(، فينبغي للدول أن تنظر يف جعله متناسباً مع قيمة املمتلكات الثقافية 

اً عن القدرة االقتصادية لدى الجاين. املعنية ومعربِّ

إتاحة  ي 
�ف تنظر  أن  االأساسية،  القانونية  مبادئها  مع  يتعارض  ال  نحو  عىل  للدول،  ينبغي    -19 التوجيهي  المبدأ 

به،  االتجار  عن  أُبلغ  قد  ثقافية  ممتلكات  يمثِّل  الذي  ي 
المع�ف ء  ي

ال�ش بأنَّ  ي 
الجا�ف علم  عىل  االستدالل  إمكانية 

وعة، أو المتاجرة  وعة، أو �قته، أو نهبه، أو استخراجه بصورة غ�ي م�ش اده بصورة غ�ي م�ش أو تصديره أو است�ي

الً  ي مسجَّ
ء المع�ف ي

وعة، وذلك باالستناد إىل ظروف وقائعية موضوعية منها مثالً أن يكون ال�ش به بصورة غ�ي م�ش

الذكر. السابقة  الجرائم  موضوع  أنه  عىل  للعموم  متاحة  بيانات  قاعدة  ي 
�ف

ُوجدت يف حيازته  الذي  الشخص  علم  لالستدالل عىل  مناسباً،  كان  إل محاكمها، حيثام  بالصالحية  تعهد  أن  للدول  ينبغي 

الظروف  باالستناد إل  الحصول عليها بطريقة غري مرشوعة، وذلك  الثقافية قد جرى  املمتلكات  بأنَّ تلك  ثقافية  ممتلكات 

الوقائعية املوضوعية، وهذا من شأنه أن يُطبَّق، عىل سبيل املثال، عىل األحوال التي أُبلغ فيها عن املمتلكات الثقافية بأنها 

تنقيب غري  أو مستخرَجة من عمليات  منهوبة،  أو  أو مسوقة  نحو غري مرشوع،  أو مستورَدة عىل  رة  أو مصدَّ فيها  متَّجر 

مرشوعة، أو ُمتعاَمل فيها تجاريًّا عىل نحو غري مرشوع يف قاعدة بيانات، واحدة أو أكرث، متاحة للعموم. وقاعدة البيانات 

»املتاحة للعموم« هي أيُّ واحدٍة من قواعد البيانات املفتوحة ُسبُل الرجوع إليها للجمهور عامًة، أو أيُّ واحدٍة من قواعد 

بتشغيل  القامئني  املهنيني  إل  بالنسبة  للدخول  كلامت رس  أو  تسجيل  نظام  إليها من خالل  الوصول  ُسبل  املتاحة  البيانات 

العام  عي  املدَّ عىل  الواقع  اإلثبات  عبء  ا  أمَّ والعاديات.  الفنية  األعامل  سوق  يف  التجاريني  العمالء  أو  الثقافية  املؤسسات 

ط، من دون اللجوء إل تطبيق املسؤولية التامة، املثرية لإلشكاليات أحياناً. وعالوًة عىل ذلك، سوف يُعنى بتشجيع  فسوف يُبسَّ

لني لهذه املؤسسات يف التعامل باملمتلكات الثقافية، وكذلك بزيادة الشفافية يف سوق األعامل  االحرتاس لدى املهنيني املشغِّ

ا بالرتاث الثقايف. الفنية والعاديات، مام يؤدِّي إل تعزيز منع الترصفات السلوكية الضارة جدًّ

رة  كام ينبغي للدول أن تنظر يف القيام بإنشاء منظومة وطنية ودولية من قواعد البيانات عن املمتلكات الثقافية املتَّجر بها، أو املصدَّ

أو املستورَدة عىل نحو غري مرشوع، أو املسوقة أو املنهوبة، أو املستخرَجة من تنقيبات غري مرشوعة، أو املتعامل بها تجاريًّا عىل 

ا للموظفني املسؤولني  ا للجمهور العام وإمَّ نحو غري مرشوع، أو املفقودة. وينبغي أن تكون قواعد البيانات تلك متاحة للعموم، إمَّ

واملستخَدمني يف املؤسسات الثقافية، وكذلك من ِقبل القامئني باملزادات وتجار األعامل الفنية والعاديات وسائر املهنيني العاملني يف 

ا يف األحوال التي توجد فيها  سوق األعامل الفنية والعاديات، وذلك من خالل نظام تسجيالت وكلامت رس للدخول، عىل األقل. أمَّ

قواعد بيانات من هذا النوع )مثالً قاعدة بيانات اإلنرتبول الخاصة باألعامل الفنية املسوقة(، فينبغي للدول أن تنظر يف ضامن 

توريد املعلومات إليها بطريقة نظامية بغية إدماج البيانات عىل نحو متكامل )انظر أيضاً املبدأين التوجيهيني 1 و3(.

وميكن أن تنظر الدول يف تضمني ترشيعاتها الجنائية حكامً بشأن افرتاض العلم باملنشأ غري املرشوع أليِّ قطعة من املمتلكات 

أو مستورَدة عىل نحو غري مرشوع،  رة  أو مصدَّ بها،  متَّجراً  باعتبارها  لت  ُسجِّ القطعة نفسها قد  تلك  الثقافية عندما تكون 

أو مسوقة أو منهوبة، أو مستخرَجة من تنقيبات غري مرشوعة، أو مفقودة يف أيِّ قاعدة بيانات من هذا القبيل )انظر املبدأ 

التوجيهي 9(.

الجزاءات الجنائية واإلدارية جيم-  

االأفعال  ارتكاب  عىل  ورادعة  وفعالة  متناسبة  جزاءات  فرض  ي 
�ف تنظر  أن  للدول  ينبغي    -20 التوجيهي  المبدأ 

آنفاً. المذكورة  االإجرامية 

ينبغي للدول أن تنظر يف استحداث عقوبات تتناسب مع فداحة ُجرم االتجار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به عن أفعال 

ُجرمية أخرى )لالطالع عىل األفعال اإلجرامية، انظر املبادئ التوجيهية 16-18(، يرد النص عليها يف ترشيعاتها الجنائية. كام 
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ع  تها ليك تكون رادعاً للجناة املحتملني، وليك تشجِّ ينبغي للدول أن تجعل هذه الجزاءات الجنائية وافيًة بالغرض من حيث شدَّ

عىل االمتثال للقواعد القانونية واللوائح التنظيمية. ويُوىص بأن تضع هذه الجزاءات يف الحسبان مدى الرضر الذي يلحقه 

الجاين باملمتلكات الثقافية املحمية ودرجة مسؤوليته عن ذلك. والجدير بالذكر هو أنَّ تضمني الترشيعات أفعاالً إجرامية 

محددة جديدة من أجل مكافحة االتجار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم سوف يكون رمزيًّا فحسُب إن مل يكن 
مصحوباً بجزاءات متناسبة وفعالة ورادعة تكون الدول عىل أُهبة االستعداد إلنفاذها.)125(

فداحة  مع  متناسباً  ويكون  إضايف  أو  مامثل  ردع  عنه  ينتج  قد  الذي  فاً،  تعسُّ األقل  الجزاء  الدول  تختار  بأن  يُوىص  كام 

السياق.  هذا  يف  املشمولة  الثقافية  القيُم  الحسبان  يف  تُؤخذ  أن  عىل  الحرص  مع  للجاين،  االقتصادي  الوضع  ومع  الُجرم 

ح أن تكون  واملهم هو أن يُذكر أنَّ الجزاءات التي ال تتناسب مع فداحة الجرم بحيث تكون متساهلة أكرث مام ينبغي يُرجَّ

فية  تُعترب تعسُّ الجزاءات املفرطة يف شدتها قد  أنَّ  يُذكَر  الجناة املحتملني. وبهذه األمارة نفسها،  الفعالية يف ردع  عدمية 

إطار  تدابري مناسبة، ضمن  اتخاذ  ينبغي  القانوين.)126( وعالوًة عىل ذلك،  النظام  النتيجة، فال تسهم يف مصداقية  وسلبية 

سياسات العدالة الجنائية الشاملة، من أجل الرتويج إلعادة إدماج األشخاص املدانني بجرمية االتجار باملمتلكات الثقافية 

يف صفوف املجتمع.

ي
اث الثقا�ن ي لجريمة التجار بال�ت ي التصدِّ

أمثلة عىل نهوج العدالة الجنائية �ن

ي سوي�ا، يشمل قانوُن العقوبات االحتياَل وال�قة وتسلُّم ممتلكات ثقافية م�وقة. ويستحِدث القانوُن االتحادي بشأن
�ف

النقل الدوىلي للممتلكات الثقافية غراماٍت إضافيًة وُمدَد سجٍن إضافيًة لمن ينتهكون أحكامه من االأفراد ومنشآت االأعمال.

وع ي اليونان، يحتوي الفصل 9 من القانون رقم 2002/3028 )المواد 53-72( عىل أحكام جنائية بخصوص االتجار غ�ي الم�ش
�ف

ر، من اليونان عىل نحو ينتهك القانون،  ر، أو يحاول أن يصدِّ بقطع الممتلكات الثقافية. ووفقاً للمادة 63، فإنَّ كلَّ َمن يصدِّ

ي حالة حيازة
. و�ف ف معَلماً أثريًّا أو قطعة ممتلكات ثقافية يجوز أن يُحَكم عليه بعقوبة السجن لمدة قد تصل إىل 10 سن�ي

ي إىل العقوبة  داً للعقوبة، مما يؤدِّ معَلم أثري جرى الحصول عليه بطريقة غ�ي قانونية، فإنَّ هذه الواقعة تُعدُّ ظرفاً مشدِّ

بالسجن لمدة أطول من تلك.

و أيضاً عىل غرامات بشأن حيازة ممتلكات ثقافية لدولة أخرى أو نزع ملكيتها أو مصادرتها، تُفرض عىل  ينص قانون ب�ي

و من دون رخصة تصدير مناسبة من بلد المنشأ. حائزها إذا ما ُجِلبت إىل ب�ي

هم من االأشخاص االعتبارين ي تركيا، تفرض جزاءات مدنية وجنائية، مع غرامات وعقوبات بالسجن، عىل االأفراد وغ�ي
�ف

التجارة غ�ي  الكث�ي من أجل ردع  العقوبات لم تفعل  بأنَّ  تركيا نفسها  فت  اع�ت القانون. وقد  ينتهكون مقتضيات  الذين 
وعة بالممتلكات الثقافية. وهناك دول أطراف أخرى لها تجارب مشابهة.)127( الم�ش

انظر، عىل الصعيد اإلقليمي )املفوضية األوروبية(، التوصية 26 من فريق الخرباء العامل بشأن تنقيل املجموعات يف إطار طريقة التنسيق   )125(

م إل لجنة الشؤون الثقافية عن تحسني وسائل زيادة إمكانية تنقيل املجموعات، حزيران/يونيه  املفتوحة، التقرير النهايئ وما يتضمنه من توصيات املقدَّ
http://www.lending-for-europe.eu/fileadmin/CM/internal/OMC/OMC_Mobility_of_Collections_ الشبيك:  املوقع  يف  )متاح   2010

 The sanctions imposed when a« :؛ الزيارة األخرية يف 12 آب/أغسطس 2014(. ويرد يف نص تلك التوصية ما ييلReport_Rome_7_July10.pdf
 cultural heritage institution/collector/owner/dealer has acquired a tainted object have an effect on deterring illicit traffickers
 from depriving a country of origin from its cultural heritage. This effect should be studied in relation to the different legal

.systems in each Member State

عىل وجه الخصوص، ينبغي للدول أن تُحِجم عن استخدام عقوبات قد تتناىف، بحكم طبيعتها ذاتها، مع القانون الدويل، وبخاصٍة قانون   )126(

حقوق اإلنسان حسبام هو مبنيَّ يف العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة 
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. وإن تلك العقوبات، ومنها مثالً العقوبة الجسدية والعمل الجربي واإلعدام، ميكن عالوًة عىل ذلك أن تشكِّل عقبات أمام 

التعاون الدويل القضايئ فيام بني كثري من الدول األعضاء.

.Toggler and others, Evaluation of UNESCO’s Standard-setting Work of the Culture Sector انظر  )127(

http://www.lending-for-europe.eu/fileadmin/CM/internal/OMC/OMC_Mobility_of_Collections_Report_Rome_7_July10.pdf


49 الجنائية العدالة  سياسات  ثانيًا- 

االإجرامية   االأفعال  ارتكاب بعض  احتجازية عىل  اعتماد جزاءات  ي 
�ف تنظر  أن  للدول  يمكن    -21 التوجيهي  المبدأ 

بشأن  الوطنية  ع�ب  المنظمة  الجريمة  اتفاقية  من  )ب(   2 المادة  طه  تش�ت الذي  بالمعيار  يفي  بما  المختارة، 
ة«. »الجرائم الخط�ي

ينبغي للدول أن تنظر يف اعتامد جزاءات احتجازية كعقوبات عىل الجرائم ضد املمتلكات الثقافية. وعىل وجه الخصوص، 

ميكن للدول أن تستحدث عقوبة الحرمان التام من الحرية ملدة ال تقل عن أربع سنوات، أو عقوبة أشد، وذلك مبا يفي باملعيار 

الذي تستلزمه املادة 2 )ب( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية بخصوص أشد الجرائم خطورًة، 

ومنها مثالً االتجار باملمتلكات الثقافية؛ وتصدير واسترياد املمتلكات الثقافية عىل نحو غري مرشوع؛ ورسقة املمتلكات الثقافية؛ 

ونهب املواقع األثرية أو غريها من املواقع الثقافية؛ والتنقيب غري املرشوع؛ وغسل األموال؛ وأخطر أشكال اإلرضار باملعامل 

األثرية أو املمتلكات الثقافية.

ومن شأن األخذ بخياٍر من هذا القبيل أن يتيح جزاءات وافية بالغرض بشأن أخطر الجرائم ضد املمتلكات الثقافية، وأن يؤدي 

إل وجوب إنفاذ االتفاقية من جانب الدول األطراف، فيام يخص الجرائم الخطرية ضد املمتلكات الثقافية، يف األحوال التي 

تكون فيها الجرمية ذات طابع عابر للحدود الوطنية وتشمل جامعة إجرامية منظمة.

وإلغاء  االأهلية  وإسقاط  الحظر  اعتماد  ي 
�ف ذلك،  أمكن  حيثما  تنظر،  أن  للدول  ينبغي    -22 التوجيهي  المبدأ 

تكميلية. إدارية  أو  جنائية  كجزاءات  اخيص  ال�ت

ينبغي للدول أن تنظر يف اعتامد جزاءات جنائية أو إدارية بشأن األفعال الجرمية ضد املمتلكات الثقافية، ال تقترص عىل 

الحرمان من الحرية والغرامات، بل تشتمل أيضاً عىل أشكال من الحظر أو إسقاط األهلية، ومنها مثالً سحب/إلغاء الرُّخص؛ 

واإليقاف أو الحظر من تويل وظيفة عمومية أو الحصول عىل عمل يف القطاع العام؛ واإليقاف أو الحظر من تويل منصب 

مسؤول تنفيذي رئييس يف رشكة؛ و/أو غري ذلك من العقوبات املشابهة. ولهذا الغرض، ينبغي للدول أن تنظر يف إنشاء نظام 

لرتخيص تجار األعامل الفنية، إن مل يكن لديها بعُد نظام من هذا القبيل. 

وميكن جني مزايا عدة من استخدام أحكام الحظر وإسقاط األهلية واإللغاء باعتبارها جزاءات جنائية أو إدارية عىل الجرائم 

املرتكبة عىل املمتلكات الثقافية. فأوالً، ملَّا كانت جرائم االتجار وما يتصل بها من جرائم كثرياً ما يقرتفها اختصاصيون مهنيون 

يستغلون القنوات التجارية ذاتها ألغراض التعامل التجاري باملمتلكات الثقافية بطرائق مرشوعة وغري مرشوعة، فإنَّ إسقاط 

األهلية املهنية قد يكون جزاًء رادعاً أكرث من جزاء الغرامة أو االحتجاز ملدة قصرية.

عالوًة عىل ذلك، حيث إنَّ منصب الوكيل التجاري يف مؤسسة ثقافية أو دار مزاد أو أي رشكة أخرى تشتغل يف سوق األعامل 

الفنية واآلثار التاريخية القدمية العهد )العاديات( وكذلك حيازة رخصة أو إذن، أو كال املنصب والحيازة معاً، كثرياً ما يكون 

وسيلة رئيسية يف اقرتاف جرائم ضد املمتلكات الثقافية، فإنَّ إيقاف الشخص املعني عن العمل يف تلك الوظيفة أو املنصب أو 

منعه من توليهام أو سحب تلك الرخصة أو ذلك اإلذن منه أو حرمانه من الحصول عليهام، ميكن أن تكون عوامل متنع عىل 

نحو فعال الشخص املعني نفسه من ارتكاب املزيد من األفعال الجرمية يف هذا املضامر.

الجزاءات  إل  إضافًة  ا  وإمَّ منفرد  بشكل  ا  إمَّ اإلدارية،  أو  الجنائية  الجزاءات  ضمن  اعتامدها،  يف  تنظر  أن  للدول  وينبغي 

يل منشآت يف سوق  النقدية، أحكاماً بحظر أنشطة معيَّنة أو بسحب الرخص أو األذون بشأن أيٍّ من مشغِّ االحتجازية أو 

بخصوص  إذناً  أو  القانون رخصة  الثقافية، حيثام يستلزم  املمتلكات  العاديات ممن يرتكبون جرمية ضد  أو  الفنية  األعامل 

نشاطاتهم. وقد يكون هذا اإليقاف عن العمل أو سحب الرخصة أو اإلذن مؤقتاً، أو قد يكون دامئاً فيام يخص جرائم أكرث 

خطورة أو معاودة ارتكاب الجرمية.
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بشأن اإليقاف عن العمل يف منصب  الجنائية أو اإلدارية، أحكاماً  الجزاءات  وينبغي للدول أن تنظر يف اعتامدها، ضمن 

عموميًّا  مستخدماً  أو  موظفاً  الجاين  فيها  يكون  التي  األحوال  يف  توليهام  حظر  أو  العام  القطاع  يف  وظيفة  أو  عمومي 

الثقايف(. وينبغي أن يكون إسقاط األهلية من هذا  الرتاث  )وبخاصٍة يف مؤسسة ثقافية عمومية أو هيئة مكلَّفة بحامية 

القبيل مؤقتاً يف األحوال العادية، ولكنه ميكن أن يكون دامئاً بخصوص جرائم أكرث خطورة أو معاودة ارتكاب الجرمية. كام 

الدول يف اعتامدها، ضمن الجزاءات الجنائية أو اإلدارية، أحكاماً يف اإليقاف عن العمل أو الحظر  ينبغي أن تنظر أيضاً 

بشأن مواصلة تويل منصب املسؤول التنفيذي الرئييس يف رشكة فيام يخصُّ أيَّ شخص كان قد استغلَّ ذلك املنصب الرتكاب 

جرمية ضد املمتلكات الثقافية.

باعتباره  ا  وإمَّ بذاتها  املستقلة  الجنائية  الجزاءات  من  باعتباره  ا  إمَّ األهلية  إسقاط  أحكام  اعتامد  الدول  تختار  أن  وميكن 

التناسبية. كام ميكن أن تنظر  الحسبان مسائل  الوطنية، عىل أن تضع يف  لترشيعاتها  الجزاءات اإلضافية، وذلك وفقاً  من 

الدول يف اعتامد أحكام إسقاط األهلية باعتباره من الجزاءات الجنائية واإلدارية معاً، برشط أن تُفرض بعد محاكمة أمام 

محكمة، حسب االقتضاء.

مسؤولية الشركات دال-  

كات والهيئات  ي إنشاء مسؤولية )جنائية أو إدارية أو مدنية( لل�ش
المبدأ التوجيهي 23-  ينبغي للدول أن تنظر �ف

آنفاً. المذكورة  الجرائم  عن  مسؤوليتها،  نطاق  توسيع  أو  االعتبارية، 

ينبغي النظر يف النص عىل املسؤولية التي تقع تبعتُها عىل الرشكات وغريها من الهيئات االعتبارية التي تسهم عىل أيِّ نحو يف 

االتجار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم أخرى )بخصوص هذه الجرائم، انظر املبادئ التوجيهية 16-18(. فأوالً، 

ا من القطاع العام، كاملتاحف واملكتبات وغريهام من املؤسسات  هذه الجرائم كثرياً ما تكون ضالعًة فيها كيانات اعتبارية، إمَّ

ا من القطاع الخاص كاملؤسسات الوقفية واملؤسسات الثقافية ودور املزاد وغريها من الرشكات املشتغلة يف سوق  الثقافية وإمَّ

األعامل الفنية واآلثار التاريخية القدمية العهد. والكيان ذاته قد يشتغل يف سوق املمتلكات الثقافية املرشوعة وأسواقها غري 

املرشوعة عىل حدٍّ سواء، مام يسهم يف عدم شفافية السوق نفسها. وعالوًة عىل ذلك، فإنَّ األفراد من الوكالء التجاريني كثرياً 

ما يترصفون تحت ضغٍط من مؤسساتهم، قد يكون رصيحاً )أي عىل سبيل املثال أوامر أو توجيهات أو مكافآت أو جزاءات( 

أو ضمنيًّا )أي عىل سبيل املثال ثقافة شائعة يف املؤسسة(. ولذلك فإنَّ استحداث مسؤولية تقع تبعتها عىل الهيئات االعتبارية 

ي ثقافة الشفافية واالمتثال للقوانني واللوائح التنظيمية ذات  ل املسؤولية، وأن ينمِّ ميكن أن يخصَّ املؤسسات الثقافية عىل تحمُّ

الصلة بحامية املمتلكات الثقافية من االتجار بها وما يتصل به من جرائم.

وينبغي للدول أن تنظر يف تضمني ترشيعاتها مسؤولية الرشكات )أو توسيع نطاقها يف حال وجودها من قبُل( فيام يخص 

جرمية االتجار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم أخرى، حيث تُرتكب بالنيابة عن رشكة أو هيئة اعتبارية أو من 

ملبادئها  الجنائية واإلدارية واملدنية وفقاً  للدول أن تنظر يف االختيار بني املسؤولية  ينبغي  ِقبلها مبارشة. وإضافًة إل ذلك، 

الجزاءات  بني  ذلك من  )مبا يف  املعنية  االعتبارية  الهيئة  أو  الرشكة  بالغرض عىل  وافية  القانونية، وكذلك يف فرض جزاءات 

املذكورة يف املبدأ التوجيهي 24(.

وزيادًة عىل ذلك، ينبغي للدول أن تضمن فرض تلك املسؤولية دومنا إخالل باملسؤولية الجنائية عىل األشخاص الطبيعيني 

الذين يرتكبون هذه الجرائم، وأن تضمن أيضاً النصَّ عىل أنَّ هذه املسؤولية عىل الهيئات االعتبارية تنشأ حتى وإن مل يتسنَّ 

رت معاقبتهم، برشط أن يتم التيقُّن من أنَّ  معرفة هوية األشخاص الطبيعيني الذين قاموا فعالً بهذا العمل أو حتى وإن تعذَّ

الجرمية نفسها قد ارتُكبت بالنيابة عن الرشكة أو الهيئة االعتبارية املعنية.

ة الجزاءات يف األحوال التي  ولعلَّ الدول تودُّ أن تنظر، لدى تنفيذ هذا املبدأ التوجيهي، يف النص عىل التخفيف من شدَّ

تتعاون فيها الرشكة أو الهيئة االعتبارية بنشاط وفعالية مع أجهزة إنفاذ القانون، أو األحوال التي اتخذت فيها تدابري ملنع 
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ارتكاب جرائم من هذا القبيل يف املستقبل، وذلك مثالً اعتامد مبادئ توجيهية أو مدونات قواعد سلوك أو بروتوكوالٍت 

التي  الثقافية  ة الجزاءات ملا إذا كانت املمتلكات  التخفيف من شدَّ ملراجعة الحسابات مؤسسيٍة. وميكن أن يخضع أيضاً 

كانت موضوع الجرمية قد ُسلِّمت إل أجهزة إنفاذ القانون أو أُعيدت إل املالك الرشعي.

ي استحداث جزاءات متناسبة وفعالة ورادعة 
أمكن ذلك، �ف تنظر، حيثما  أن  للدول  ينبغي  التوجيهي 24-   المبدأ 

الجزاءات  تلك  ومن  جرائم،  من  به  يتصل  وما  الثقافية  بالممتلكات  اتجار  جرائم  من  كات  ال�ش ترتكبه  ما  عىل 

أو  يبية  الرصف عفاءات  االإ ذلك  ي 
�ف بما  المزايا،  وإلغاء  اخيص،  ال�ت وإلغاء  االأهلية،  إسقاط  أو  الحظر  أو  الغرامة 

الحكومية. المعونات 

ينبغي للدول أن تنظر يف استحداث جزاءات تتناسب مع خطورة جرمية االتجار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به جرائم، 

حيث تُرتكب بالنيابة عن رشكة أو هيئة اعتبارية. كام ينبغي للدول أن تنظر يف جعل هذه الجزاءات وافية بالغرض من 

ألنَّ  وذلك  والقواعد.  للقوانني  االمتثال  عىل  التشجيع  ويف  الرشكات،  من  املحتملة  الجانية  الجهات  ردع  يف  تها  شدَّ حيث 

األخذ مبسؤولية الرشكات والهيئات االعتبارية بشأن هذه الجرائم لسوف يظل رمزيًّا فحسُب إن مل يكن مصحوباً بجزاءات 

متناسبة وفعالة ورادعة تكون الدولة عىل أهبة االستعداد إلنفاذها. وإضافًة إل ذلك، ينبغي للدول أن تضع يف الحسبان، 

لدى صوغ هذه الجزاءات، خصوصيات الكيانات االعتبارية املشتغلة يف مجال التعامل باملمتلكات الثقافية. ومن املهم أن 

ح لها أن تكون عدمية الفعالية  يُذكر أنَّ الجزاءات التي ال تتناسب مع فداحة الجرمية بكونها متساهلًة أكرث مام ينبغي، يُرجَّ

فية وعكسية النتائج،  يف ردع الجناة املحتملني. وباإلمارة ذاتها، فإنَّ الجزاءات التي تكون ُمفرطة يف شدتها قد تُعترب تعسُّ

ب  والتعصُّ للقواعد  االمتثال  ع عىل عدم  تشجِّ أن  مناوئة، وميكن  فرعية سوقية  ثقافة  نشوء  إل  تؤدي  قد  إنها  من حيث 

ضدها ورفضها.

كام ينبغي للدول أن تنظر يف استحداث جزاءات جنائية أو إدارية أو مدنية، وفقاً ملبادئها القانونية. وينبغي أن تكون 

حدٍّ  عىل  بالنظر  وذلك  االعتبارية،  الهيئة  عن  بالنيابة  تُرتكب  التي  الجرمية  فداحة  مع  متناسبة  كذلك  الجزاءات  هذه 

سواء إل ما لها من عالقة بالرضر الذي تسببه للرتاث الثقايف )أو أيِّ قيم أو حقوق أخرى مشمولة(، وإل »ذنب« الكيان 

الجرمية  الرتكاب  املجال  إتاحة  أو  تسهيل  أو  تقرير  يف  االعتبارية  الهيئة  أو  الرشكة  به  تقوم  الذي  والدور  االعتباري، 

طبيعيني. أشخاص  بواسطة 

الجهات  ردع  يف  فعاليتها  لضامن  وذلك  شدتها،  يف  بالغرض  وافية  جزاءات  استحداث  يف  تنظر  أن  للدول  أيضاً  وينبغي 

مامثل  ردع  عنه  ينتج  قد  الذي  فاً،  تعسُّ أقلها  الجزاءات  من  الدول  تختار  بأن  ويُوىص  الرشكات.  من  املحتملة  الجانية 

تُؤخذ يف  أن  املذنِب، عىل  االعتباري  للكيان  االقتصادي  الوضع  مع  وكذلك  الجرم،  فداحة  مع  متناسباً  ويكون  إضايف،  أو 

الحسبان القيم الثقافية املشمولة. وعالوًة عىل ذلك، ينبغي للدول أن تنظر يف اعتامدها، ضمن الجزاءات عىل الرشكات 

ذلك  مبا يف  واملزايا،  الرَخص  إلغاء  أو  األنشطة،  من مامرسة  منعاً  األهلية  إسقاط  أو  الحظَر  الجرائم،  ترتكب هذه  التي 

يكون  أن  املعتاد  ومن  نقدية.  جزاءات  إليها  مضافة  ا  وإمَّ وحدها  ا  إمَّ الحكومية،  املعونات  أو  الرضيبية  اإلعفاءات 

أكرث خطورًة من غريها  التي هي  الجرائم  فيام يخص  دامئاً  ولكن ميكن جعله  مؤقتاً،  الرخصة  أو سحب  األهلية  إسقاط 

أو املؤسسات التي تعاود ارتكاب هذه الجرائم. 

ة الجزاءات يف األحوال التي تتعاون  ولعلَّ الدول تودُّ أن تنظر، لدى تنفيذ هذا املبدأ التوجيهي، يف النص عىل التخفيف من شدَّ

فيها الرشكة أو الهيئة االعتبارية بنشاط وفعالية مع أجهزة إنفاذ القانون، أو األحوال التي اتخذت فيها تدابري ملنع ارتكاب 

جرائم من هذا القبيل يف املستقبل، وذلك مثالً باعتامد مبادئ توجيهية أو مدونات قواعد سلوك أو بروتوكوالت ملراجعة 

الحسابات مؤسسيٍة. وميكن أن تُخفَّف الجزاءات أيضاً إذا كانت املمتلكات الثقافية التي هي موضوع الجرمية قد ُسلِّمت إل 

أجهزة إنفاذ القانون أو أُعيدت إل املالك الرشعي.
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الحجز والمصادرة هاء- 

الثقافية  الممتلكات  بشأن  ي 
الجنا�أ للتحري  تداب�ي  استحداث  ي 

�ف تنظر  أن  للدول  ينبغي    -25 التوجيهي  المبدأ 

ل  تتكفَّ وأن  الثقافية،  بالممتلكات  المتصلة  الجرائم  عائدات  وكذلك  ومصادرتها،  وحجزها  وتفتيشها  بها  المتَّجر 

منشئها. إىل  إرجاعها  أو  ها  ردِّ أو  بإعادتها 

ينبغي للدول أن تنظر يف اتخاذ ما يلزم من التدابري التي متكِّن من إجراء التحريات والتحقيقات الجنائية، ومن البحث عن 

التعاون الدويل ألغراض  التوجيهيني 39 و40 بشأن  املبدأين  املتَّجر بها وحجزها ومصادرتها )انظر أيضاً  الثقافية  املمتلكات 

)انظر  أصحابها  إل  وردها  الثقافية  املمتلكات  إعادة  إل  ذلك،  أمكن  حيثام  املصادرة،  تهدف  أن  ويجب  والحجز(.  البحث 
املبدأين التوجيهيني 46 و47 بشأن اإلعادة والرد(.)128(

والحجز )الضبط( واملصادرة هام تدبريان رضوريان ملكافحة االتجار باملمتلكات الثقافية، وذلك لاِم لهذين التدبريين من تأثري 

عىل أرباح املشتبه فيهم وعىل ممتلكاتهم. وعالوًة عىل ذلك، فإنَّ هذين التدبريين يُتيحان املجال إلعادة املمتلكات إل مالكيها 

الرشعيني، حيثام أمكن ذلك عمليًّا، ولحامية املمتلكات الثقافية من الرضر أو من تعرُّضها لعمليات نقل جديدة غري مرشوعة، 

مام ميكن أن يسهِّل ارتكاب املزيد من الجرائم يف هذا الصدد.

وتعرِّف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية »املصادرة« بأنها التجريد النهايئ من املمتلكات مبوجب 

أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى، ويشمل التجميد. ويُعرَّف املصطلحان »التجميد« و«الضبط« )أو الحجز( 

بأنهام يعنيان »الحظر املؤقت لنقل املمتلكات أو تبديلها أو الترصف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة املؤقتة 

بناًء عىل أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى« )املادة 2 )و((.

عني العامني أن ينظروا يف تنفيذ تدابري وقائية  ويف ميدان املمتلكات الثقافية، ينبغي للقامئني بالتحريات والتحقيقات واملدَّ

الجنائية  املسؤولية  التيقُّن من  مقتضيات  إل  إضافًة  إجراءات عملهم،  يتجزأ من  ال  ذلك جزءاً  باعتبار  مالية،  وتحقيقات 

عىل الجناة.

وباإلضافة إل ذلك، ينبغي أن يصبح تنفيذ أوامر الحجز واملصادرة مهمة ذات أولوية يف سياق الجهود الدولية الرامية إل 

مكافحة اإلرهاب. ويف هذا الصدد، فإنَّ املبادئ التوجيهية بشأن التدابري الوطنية واإلبالغ بخصوص التنفيذ الفعال للفقرة 17 

من قرار مجلس األمن 2199 )2015()129( تنص عىل وجوب مراجعة الدول ترشيعاتها الوطنية بغية تعزيز اإلجراءات التي تُتَّبع 

يف التحقيقات والحجز، مبا يف ذلك قوانني الطوارئ ملكافحة اإلرهاب و/أو أخذ االتفاقية األوروبية بشأن املساعدة املتبادلة يف 

املسائل الجنائية يف االعتبار.

العتبارات  وكذلك  الوطنية،  لترشيعاتها  وفقاً  والجنائية،  واملدنية  اإلدارية  املصادرة  تدابري  بني  الدول  تختار  أن  وميكن 

التناسب بني التدبري التقييدي واألهداف التي يرمي إليها. وميكن أيضاً أن تنظر الدول يف مصادرة عائدات الجرائم ذات 
الصلة بهذا االتجار.)130(

واتساقاً مع املبادئ التوجيهية بشأن دور املؤسسات الثقافية والقطاع الخاص )املبادئ التوجيهية 5-8( واملبدأ التوجيهي 17، 

ينبغي مامرسة الحذر يف الترشيعات الوطنية عند النصِّ عىل الحصانة من الحجز أو غري ذلك من التدابري اإلجرائية الجنائية يف 

انظر أيضاً املادة 2 من املعاهدة النموذجية ملنع جرائم انتهاك الرتاث الثقايف للشعوب املوروث يف شكل ممتلكات منقولة )املشار إليها يف   )128(  
املبدأ التوجيهي 14(.

.http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002329/232934e.pdf :متاح يف املوقع الشبيك  )129(  

رات والجرمية، دليل التعاون الدويل ألغراض مصادرة عائدات الجرمية )فيينا، 2012(، املتاح يف  انظر، مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ  )130(  
.www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Confiscation_Manual_Ebook_E.pdf :املوقع الشبيك

http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Confiscation_Manual_Ebook_E.pdf
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حاالت إعارة األعامل الفنية عىل الصعيد الدويل، من أجل اجتناب منح ضامنة من هذا القبيل يف الحاالت الخاصة باملمتلكات 
الثقافية التي قد تكون موضوع االتجار أو ما يتصل به من جرائم أخرى.)131(

وينبغي للدول أن توفِّر اآلليات الالزمة للحفاظ عىل املوجودات الثقافية والفنية التي هي رهن املصادرة والعناية الصحيحة 

بها، بالتنسيق مع هيئات متخصصة من القطاعني العام والخاص.

إمكانية  ي 
�ف االأساسية،  القانونية  مبادئها  مع  يتعارض  ال  نحو  تنظر، عىل  أن  للدول  ينبغي    -26 التوجيهي  المبدأ 

الثقافية  للممتلكات  وع  الم�ش المنشأ  يُثبت  بأن  مغايراً(  كان  )إذا  الحائز  أو  المالك  أو  المزعوم  ي 
الجا�ف إلزام 

جرائم. من  به  يتصل  ما  أو  بها  االتجار  بسبب  مصادرتها  أو  حجزها  المطلوب 

ينبغي للدول أن تنظر يف إمكانية إلزام حائز املمتلكات الثقافية التي قد تكون تحت طائلة الحجز أو املصادرة بسبب 

االتجار املزعوم بها أو جرائم مزعومة ذات صلة به، بأن يثبت منشأها املرشوع حينام تستلزم ذلك منه أيُّ سلطة من 

سلطات إنفاذ القانون، بحيث يكون ذلك اإللزام متسقاً مع املبادئ األساسية الداخلية. وينطبق هذا اإللزام عىل الجاين 

املزعوم أو املالك )أو الشخص الذي يزعم أنه املالك صاحب الحق أو الحائز، إذا كان شخصاً مختلفاً(. وهذه الصياغة 

واسعة مبا يكفي ليك تشمل أيَّ شخص يحاجج بأنه هو صاحب الحق املرشوع يف حيازة املمتلكات الثقافية، التي قد تكون 

موضوع االتجار بها أو ما يتصل به من جرائم.

وقد يكون هذا اإللزام محبَّذاً ألنه كثرياً ما يصعب اقتفاء أثر املنشأ الدقيق ملمتلكات ثقافية معيَّنة، وخصوصاً إذا كانت 

لة )انظر املبدأين التوجيهيني 1 و2(، ولكْن ينبغي أن يُذكر أنه لن يكون ممكناً أو عمليًّا يف كل حال من األحوال.  غري مسجَّ

ع املشرتين والتجار املحتملني عىل التيقُّن من املنشأ املرشوع للممتلكات الثقافية التي  ومن شأن هذا اإللزام أيضاً أن يشجِّ

يعتزمون اقتناءها أو التجارة فيها.

وهذا اإللزام من شأنه أيضاً أن يكون أداة قيِّمة ملوظفي التحري والتحقيق واملدعني العامني، ألنَّ من شأنه كذلك أن 

)إذا كان شخصاً  الحائز  أو  املالك  أو  املزعوم  الجاين  ليقع عىل  الثقافية  للممتلكات  املنشأ املرشوع  إثبات  ينقل عبء 

مختلفاً(. ويف حني ميكن أن تطبِّق بعض النظم القانونية هذا املبدأ التوجيهي باعتباره إلزاماً قانونيًّا جنائيًّا، فقد تحتاج 

اإلدانة  تثبت  الرباءة حتى  افرتاض  الحق يف  ذلك  القانونية، مبا يف  مبادئها  مع  متوافقاً  إل جعله  األخرى  النظم  بعض 

اإلثبات  فإنَّ عبء  بالجرم.  اإلدانة  عليهم  تجر  أدلة  إبراز  عدم  املتهمني يف  األشخاص  القانون، وحق  بالذنب مبوجب 

عىل  يتعني  إنه  حيث  االدعاء؛  عاتق  عىل  يظل  أن  شأنه  من   18-16 التوجيهية  املبادئ  يف  وصفه  يرد  مام  جرائم  يف 

يعلم،  أن  له  ينبغي  املزعوم علم، وكان  الجاين  وأنَّ  الجرم،  لدى مرتكب  السلويك غري املرشوع  الترصف  إثبات  االدعاء 

أنَّ املمتلكات الثقافية كانت موضوع ُجرم االتجار بها وما يتصل به من جرائم أخرى )انظر أيضاً املبدأ التوجيهي 19، 

بشأن إمكانية االستدالل عىل علم الجاين، بناًء عىل ظروف وقائعية موضوعية(.

غري  بطرق  رة  املصدَّ أو  املسوقة  الثقافية  املمتلكات  بشأن  االتفاقية  من   )1(  4 املادة  تنص  املدنية،  الدعاوى  وألغراض 

»الحائز  بأنَّ  للرشط  بإعادتها خاضعاً  ملزٍم  ثقافية مسوقة  ممتلكات  قطعٍة من  لحائز  تعويض  دفع  مرشوعة عىل جعل 

مل يعلم ومل يكن عليه أن يعلم عىل نحو معقول بأنَّ القطعة قد رُسقت و]بأنه[ ميكن أن يثبت أنه مارَس العناية الواجبة 

بشأن  منها  أعىل  الجنائية  املسؤولية  بشأن  املستلزمات  أنَّ  يُذكَر  أن  وينبغي  القطعة«.  اقتناء  عند  الواجب(  )الحرَص 

املسؤولية املدنية. ومع ذلك، فإنه ينبغي، تلبيًة ألغراض املسؤولية الجنائية، الربط بني التفكري أو القصد الجرمي )العنرص 

الذايت أو املعنوي( وبني الترصف أو الفعل الجرمي )العنرص املوضوعي( يف ارتكاب الجرمية، وذلك ليك يَُعدَّ مرتكب الجرمية 

انظر، عىل الصعيد اإلقليمي )املفوضية األوروبية(، التوصية 15 من فريق الخرباء العامل املعني بإمكانية تنقيل املجموعات يف إطار طريقة   )131(  
م إل لجنة الشؤون الثقافية عن تحسني وسائل زيادة إمكانية تنقيل املجموعات. التنسيق املفتوحة، التقرير النهايئ، وما يتضمنه من توصيات، املقدَّ
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. وميكن أن يكون إثبات مامرسة الحرص الواجب يف وقت االقتناء مفيداً يف كثري من  مسؤوالً عن ترصُّف سلويك جنايئ معنيَّ

النظم القانونية من أجل فصل القصد الجرمي لدى الجاين املزعوم عن الترصُّف السلويك غري املرشوع الذي يحدد املنشأ 

غري املرشوع الذي أتت منه املمتلكات الثقافية.

الوطنية وإعداد  العمل  إجراءات  بشأن  التوجيهية  اليونسكو  مبادئ  وثيقة  تقرتح  اإلرهاب،  ويف سياق مكافحة متويل 

تقارير اإلبالغ من ِقبل الدول األعضاء املراقبني »عملية تشتمل عىل مامرسة الحرص الواجب والتحقق من املنشأ األصيل 

رة  للممتلكات الثقافية، تُؤخذ يف االعتبار فيها املبادئ الواردة يف االتفاقية بشأن املمتلكات الثقافية املسوقة أو املصدَّ

عىل  الواقع  اإلثبات  عكس عبء  مع  الواجب  الحرص  عىل  تشتمل  بعملية  فيها  ]أيضاً[  ويُوىص  غري مرشوعة.  بطرق 

األعامل  والخاص وتجار  العام  القطاعني  واملتاحف يف  الثقافية  املؤسسات  ِقبل  املمتلكات من  تلك  اقتناء  الحائز، عند 

الفنيني«.  الفنية والخرباء 

ي استحداث تداب�ي لمصادرة عائدات الجريمة، أو ممتلكات ذات 
المبدأ التوجيهي 27-  ينبغي للدول أن تنظر �ف

العائدات. لتلك  معادلة  قيمة 

فيام يتجاوز نطاق مصادرة املمتلكات الثقافية املتَّجر بها، التي تناولها املبدأ التوجيهي 25، ينبغي للدول أن تنظر أيضاً 

االتجار  األرباح املستمدة من  الجناة من  الجرائم، من أجل حرمان  تدابرَي بشأن مصادرة عائدات  يف تضمني ترشيعاتها 

باملمتلكات الثقافية أو ما يتصل به من جرائم أخرى. وهذه املصادرة العقابية، التي يُشار إليها أيضاً بالتعبري: التجريد يف 

بعض النظم القانونية، قد تشمل مبالغ أو موجودات معاِدلة لهذه العائدات. 

وميكن أن ميثل النصُّ عىل تدابري بشأن املصادرة الشاملة لعائدات الجرمية، املبارشة وغري املبارشة، مبا يف ذلك املنافع التي 

قد يكون الجاين كسبها نتيجًة لالتجار باملمتلكات الثقافية أو ما يتصل به من جرائم أخرى، أداًة وقائية أيضاً حيث إنه 

روها الرتكاب املزيد من الجرائم.  يزيل من أيدي الجناة الوسائل التي ميكن أن يسخِّ

وميكن النظر يف شمول األمالك الثقافية يف أوامر املصادرة يف حال كونها: )أ( أرباحاً مبارشة من جرائم االتجار وما يتصل به 

لت أو ُحوِّلت إليها موجودات غري مرشوعة؛ و)ج( موجودات غري مرشوعة ُخلطت  من جرائم أخرى؛ و)ب( ممتلكات بُدِّ

مع موجودات مرشوعة؛ و)د( مظاهر ثراء غري مرشوع لدى املجرمني. 

ات أو أدوات مستخدمة أو مهيَّأة  وينبغي للدول أن تنظر يف اتخاذ كل التدابري املناسبة ملصادرة أيِّ ممتلكات أو معدَّ

الستخدامها يف االتجار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم أخرى، وملصادرة جميع عائدات االتجار باملمتلكات 

لت، كليًّا أو جزئيًّا، عائدات الجرائم إل موجودات أو ممتلكات  الثقافية وما يتصل به من جرائم أخرى. وإذا حوِّلت أو بُدِّ

أخرى، ميكن أن تنظر الدول يف مصادرة األخرى. وإذا مل تكن األشكال السابقة من املصادرة ممكنة، فيمكن أن تنظر الدول 

يف مصادرة ممتلكات الجاين مبا يقابل قيمة تلك العائدات ذاتها. وإذا اختلطت عائدات الجرائم مبمتلكات اكتُسبت عىل 

رة للعائدات املختلطة. وأخرياً ميكن  نحو غري مرشوع، ميكن أن تنظر الدول يف مصادرة تلك املمتلكات يف حدود القيمة املقدَّ

أيضاً أن تنظر الدول يف مصادرة اإليرادات أو غريها من املنافع املستمدة من عائدات الجرائم أو املمتلكات أو املوجودات 

لت إليها تلك العائدات. التي ُحوِّلت أو بُدِّ

النفقات  تمويل  ي 
�ف المصاَدرة  االقتصادية  الموجودات  ي استخدام 

�ف تنظر  أن  للدول  يمكن  التوجيهي 28-   المبدأ 

المنع. تداب�ي  من  ها  وغ�ي داد  االس�ت لتداب�ي  الالزمة 

بعد أن تضع الدول مصالح الضحية يف الحسبان، يجوز لها أن تنظر يف تخصيص نسبة مئوية معيَّنة عىل األقل من عائدات 

االتجار  من  التي تُستمدُّ  الثقافية(  املمتلكات  غري  اقتصادية  موجودات  أو  نقدية  أموال  من  )تتكوَّن  املصادرة  الجرائم 
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باملمتلكات الثقافية أو ما يتصل به من جرائم أخرى، أو من غسل عائدات تلك الجرائم، من أجل تلبية نفقات االسرتداد 

وغريها من التدابري الرامية إل منع ومكافحة االتجار باملمتلكات الثقافية والجرائم ذات الصلة به.

ومن شأن استحداث أحكام قانونية تهدف إل تخصيص بعٍض من املوجودات االقتصادية املصاَدرة من أجل إعادة استثامرها 

يف تعزيز التدابري الوقائية ميكن أن يسهم يف توفري االعتامدات املالية التي هناك حاجة ماسة إليها بشأن أكرث السياسات 

تكلفًة، ومنها مثالً تنفيذ عمليات جرد رقمية، وقواعد بيانات وبرامج لرصد األسواق، ودورات تدريبية مخصصة للمكلَّفني 

بإنفاذ القانون والعاملني يف املؤسسات الثقافية وبرامج وحمالت توعية، وهي املذكورة يف مبادئ توجيهية، منها املبادئ 

التوجيهية 1 و3 و9-12 و29.

وترصد بعض الدول من قبُل جزءاً عىل األقل من عائدات الجرائم املصادرة من أجل متويل تدابري منع الجرمية. وعىل 

الصعيد الدويل، ميكن العثور عىل السوابق التالية من هذه التدابري يف املادة 30 )2( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

عان الدول األطراف  الجرمية املنظمة عرب الوطنية، واملادة 62 )2( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، اللتني تشجِّ

عىل التربُّع »... بنسبة مئوية من األموال، أو مبا يعادل قيمة عائدات الجرائم أو املمتلكات الثقافية التي تصادرها« إل 

حساب خصصته األمم املتحدة لغرض محدد يف تقديم املساعدة التقنية إل البلدان النامية والبلدان التي مترُّ اقتصاداتها 

مبرحلة انتقالية، ملساعدتها عىل تلبية احتياجاتها بشأن تنفيذ االتفاقيتني املذكورتني. والحساب املعني يُسمى حاليًّا صندوق 

األمم املتحدة ملنع الجرمية والعدالة الجنائية.

يات والتحقيقات التحرِّ واو- 

وكذلك  القانون،  نفاذ  الإ صة  متخصِّ وحدات  أو  هيئات  إنشاء  ي 
�ف تنظر  أن  للدول  ينبغي    -29 التوجيهي  المبدأ 

االتجار  ي 
�ف ص  المتخصِّ بالتدريب  العامة  النيابة  وأعضاء  القانون  إنفاذ  أجهزة  وموظفي  الجمارك  موظفي  تزويد 

جرائم. من  به  يتصل  وما  الثقافية  بالممتلكات 

باملمتلكات  االتجار  والتحقيق يف  التحري  القانون متخصصة يف  أو وحدات إلنفاذ  إنشاء هيئات  تنظر يف  أن  للدول  ينبغي 

الثقافية والجرائم األخرى ذات الصلة به. وينبغي النظر بعني االعتبار أيضاً إل تدريب هذه الهيئات أو الوحدات املسؤولة 

عن التحريات والتحقيقات لهذا الغرض. ويَُعدُّ إنشاُء وتدريب وحدات متخصصة من أجل منع ومكافحة االتجار باملمتلكات 

د الذي يكتنف الجرائم ذات الصلة، واملزايا التي يتيحها هذا  الثقافية وما يتصل به من جرائم تدبرياً مستحَسناً بسبب التعقُّ

التدبري يف فهم الطريقة التي تعمل بها أسواق األعامل الفنية واآلثار التاريخية القدمية العهد، القانونية منها وغري القانونية. 

وإضافًة إل ذلك، فإنَّ الطبيعة املعيَّنة التي تتميَّز بها أصناف الِقطع املشمولة تجعل املؤهالت املتخصصة األساسية يف مجال 

ا. كام أنَّ الطابع املتواتر العابر للحدود الوطنية  مقاربة األعامل الفنية واآلثار التاريخية القدمية العهد تدبرياً مرغوباً فيه جدًّ

الذي تتسم به هذه الجرائم يتطلب معرفة جيدة يف الترشيعات األجنبية واالتفاقات الدولية الواجب تطبيقها، وكذلك مقدرة 

عىل التنسيق والتعاون مع سائر أجهزة إنفاذ القانون الوطنية واملنظامت الدولية املعنية. وأخرياً، فإنَّ تدريب وحدات التحري 

والتحقيق املتخصصة يف هذا امليدان ينبغي أن يكون خطوًة صوب تعزيز كفاءة التحريات والتحقيقات بشأن هذا االتجار 

وما يتصل به من جرائم، وزيادة احتامالت اسرتداد املمتلكات الثقافية التي كانت موضوع االتجار أو ما يتصل به من جرائم 
أخرى، مبا يف ذلك السقة والنهب والتنقيبات غري املرشوعة.)132(

عني  ن من مدَّ وينبغي للدول أن تنظر يف إنشاء أو تفعيل هيئات أو وحدات متخصصة إلنفاذ القانون، ميكن أن تتكوَّ

عامني وقُضاة تحقيق وضباط تحقيق من الرشطة وموظفني من الجامرك ورشطة الحدود، وغريهم من العاملني املكلَّفني 

لالطالع عىل مزيد من املعلومات عن أهمية التدريب املتخصص للعاملني يف الرشطة والجامرك، انظر التدابري القانونية والعملية ملكافحة   )132(  
االتجار غري املرشوع باملمتلكات الثقافية، دليل اليونسكو، الصفحة 14. 
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د هذه  مبهام منع جرائم االتجار باملمتلكات الثقافية والجرائم ذات الصلة وكشفها ومكافحتها. وينبغي للدول أن تزوِّ

الهيئات أو الوحدات بالتدريب الوايف بالغرض بشأن أسواق األعامل الفنية واآلثار التاريخية القدمية العهد، القانونية 

الثقافية وما يتصل  الوطنية والدولية الخاصة باسترياد وتصدير املمتلكات  القوانني  القانونية، وكذلك بشأن  منها وغري 

د بالعدد  بهام من مسائل. ولكْن ليك تكون هذه الوحدات املتخصصة فعالة، ينبغي أن يُرصد لها التمويل الكايف وأن تزوَّ

والعاملني يف  للضباط  أجنبية  لغات  تقديم تدريب عىل  الدول يف  تنظر  أن  املعدات. وميكن  العاملني ومن  الكايف من 

املعنية. أجهزتها 

وميكن أن تسعى الوحدات الخاصة املعنية مبحاربة االتجار باملمتلكات الثقافية إل: )أ( تسهيل جمع املعارف عن هذه 

الظاهرة اإلجرامية يف عامل األعامل الفنية، وإدارة هذه املعارف واستخدامها عىل نحو فعال؛ و)ب( تطوير خربة اختصاصية 

معينة يف السياسات العامة الجنائية والطرائق ذات الصلة بشأن األعامل الفنية؛ و)ج( تكوين قدرة أعىل مستوى يف تطبيق 

األدوات التحقيقية واإلجرامية القانونية املتخصصة؛ و)د( تنسيق أو توحيد التحريات والتحقيقات واملالحقات القضائية، 

وذلك الجتناب احتامل تصادم املبادرات، وإحراز النتائج القصوى من جهود املالحقة القضائية للجامعات أو الشبكات 

اإلجرامية يف عامل األعامل الفنية. 

وقد أبرزت مبادئُ اليونسكو التوجيهية التنفيذية أهميَة تثقيف هيئة قضائية ناشطة واستخدامها من أجل توفري حامية 

إنشاء وحدات متخصصة من الرشطة والجامرك  الدوَل األطراف عىل  أيضاً  )الفقرة 14(. وشجَّعت  الثقايف  للرتاث  فعالة 

يات والتحقيقات  عني العامني أو الخرباء املتخصصني يف التحرِّ أو أجهزة إنفاذ القانون، ومن ذلك مثالً إنشاء مجمع من املدَّ

القانون، عىل أن تؤخذ يف االعتبار  الخاصة مبكافحة الجرمية، من أجل تعزيز تبادل الخربات بني أجهزة الرشطة وإنفاذ 

التي لديها مامرسة راسخة منذ سنني عديدة يف هذا القطاع  التحقيقية ذات الصلة لدى الوحدات املتخصصة  الخربات 

العامني  عني  واملدَّ للقضاة  هة  املوجَّ والتدريب  القدرات  بناء  برامُج  تؤدي  أن  الحرص عىل  وينبغي   .)22 )الفقرة  املحدد 

وموظفي الجامرك والرشطة والجهات املعنية األخرى إل رفع مستوى الوعي بقضايا الرتاث الثقايف )الفقرة 53(.

ومن بعض األمثلة عىل وحدات التحريات والتحقيقات املتخصصة املركُز الوطني األرجنتيني لحامية املمتلكات الثقافية، 

املركزي  واملكتُب  كارابينيريي(،  ديي  )آرما  اإليطالية  والدرك  الرشطة  لقوات  التابعة  الثقايف،  الرتاث  وقيادُة جهاز حامية 

الثقافية، حسبام هو مبنيَّ يف عدة مبادئ توجيهية يف وثيقة  الفرنيس ملكافحة االتجار غري املرشوع بالسلع واملمتلكات 

هذه األداة.

الصعيدين  عىل  القانون  إنفاذ  أجهزة  ف  ب�ي التنسيق  تعزيز  ي 
�ف تنظر  أن  للدول  ينبغي    -30 التوجيهي  المبدأ 

ي والدوىلي من أجل زيادة احتمال اكتشاف االتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم والتحري 
الوط�ف

بنجاح. عنها 

ينبغي للدول أن تنظر يف تعزيز التنسيق فيام بني مختلف هيئات ووحدات إنفاذ القانون املتخصصة، حيثام تكون متاحة، 

وكذلك فيام بينها وبني سائر األجهزة املعنية، ومنها مثالً حرس الحدود ودائرة موظفي الجامرك أو سائر قوات الرشطة. 

يتصل  ما  أو  اتجار  التي كانت موضوع  الثقافية  املمتلكات  اكتشاف  التنسيق يف تحسني احتامالت  أن يسهم هذا  وميكن 

املعلومات  بشأن  التواصل  وفعالية  رسعة  زيادة  إل  يؤدِّي  أن  وميكن  واسرتدادها.  عليها  والتعرُّف  أخرى  جرائم  من  به 

الثقافية  باملمتلكات  االتجار  الهادف إل مكافحة  العمل املشرتك  القانون، وإل تسهيل  إنفاذ  الصلة فيام بني أجهزة  ذات 

املعزَّز  والتنسيق  املشرتكة.  والتحقيقات  التحريات  هيئات  مثالً،  ومنها،  ُسبل  عدة  خالل  من  جرائم،  من  به  يتصل  وما 

ميكن أن يؤدي أيضاً إل تحسني كفاءة التحريات والتحقيقات بشأن الجرائم ضد املمتلكات الثقافية، وكذلك إل تحسني 

اسرتاتيجيات املنع )انظر املبادئ التوجيهية 31 و42 و43(.

وينبغي للدول أن تنظر يف إنشاء قنوات اتصال وافية بالغرض ورسيعة لتبادل تقارير اإلبالغ واملعلومات ذات الصلة 

الوحدات  من  مياثلها  ما  وبني  الوحدات  هذه  وبني  املتخصصة،  والتحقيقات  التحريات  وحدات  مختلف  بني  فيام 
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اتصال  أو موظفي  تعيني ضباط  تنظر يف  أن  للدول  ينبغي  ذلك،  إل  وإضافًة  القانون.  إنفاذ  أجهزة  املتخصصة وسائر 

ضمن مختلف األجهزة املسؤولة عن ضامن ُسبل وصول أجهزة إنفاذ القانون إل قواعد البيانات عن املمتلكات الثقافية 

الفنية  باألعامل  الخاصة  اإلنرتبول  بيانات  قاعدة  ومنها  به،  الصلة  ذات  األخرى  الجرائم  أو  اتجار  موضوع  هي  التي 

املسوقة. ويف هذا السياق، ميكن أن تنظر الدول يف اتخاذ الرتتيبات الالزمة لقنوات االتصال املبارشة وتبادل املعلومات 

املستقر بني أجهزة إنفاذ القانون والسلطة الوطنية املركزية املسؤولة عن حامية املمتلكات الثقافية )انظر أيضاً املبدأ 

التوجيهي 4 بخصوص السلطة الوطنية املركزية(.

وإذا مل يكن إنشاء ِفرق التحقيقات املشرتكة ممكناً، ينبغي للبلدان أن تنظر يف إقرار إجراءات محددة، مبا يف ذلك إجراءات 

واقعية، تُتَّبع بشأن التنسيق املستمر يف التحريات والتحقيقات التي تقوم بها. كام ينبغي لها اللجوء إل مالحقات قضائية 

مستقلة ذاتيًّا ولكن متوازية يف الوقت نفسه، من أجل العمل عىل نحو متبادل عىل زيادة فعالية التحريات والتحقيقات، 

وتوسيع نطاق األهداف املقصودة. وعند إنشاء آلياٍت للتنسيق، ينبغي للبلدان أن تنظر يف الخصائص التي متيِّز القضية، وأن 

تويل االعتبار اإليجايب ملشاركة سلطات االدعاء والقضاء والخرباء الوطنيني، بحسب ما تسمح به القوانني، من أجل تعزيز القدرة 

العملياتية لدى الكيانات املعنية املشمولة بالتنسيق.

كانت  إذا  آنفاً، وخصوصاً  المذكورة  الجرائم  ي 
�ف والتحقيق  التحري  ي سياق 

�ف للدول،  يجوز    -31 التوجيهي  المبدأ 

ة بأن تستخدم عىل النحو المناسب أسلوب  ي السماح لسلطاتها المختصَّ
لها صلة بالجريمة المنظمة، أن تنظر �ف

المراقبة  أشكال  من  ها  غ�ي أو  ونية  لك�ت االإ المراقبة  مثل  الخاصة،  التحري  أساليب  من  ه  وغ�ي المراقب  التسليم 

المحاكم. ي 
�ف أدلٍة  من  سياقها  ي 

�ف عليه  يُحَصل  ما  بقبول  السماح  ي 
و�ف إقليمها،  داخل  ة  المست�ت والعمليات 

دة من  يات األنواع املعقَّ يجوز للدول أن تنظر يف السامح باتباع أساليب التحري الخاصة نفسها التي اتُّبعت بنجاح يف تحرِّ

الجرمية، وذلك من أجل التحريات والتحقيقات يف أخطر الجرائم ضد املمتلكات الثقافية، وبخاصٍة ما يتصل منها بالجرمية 

املنظمة. وينبغي للدول أن تنظر يف استخدام أساليب التحري الخاصة يف التحريات والتحقيقات التي تستهدف جرائم 

د العايل الذي تتسم به هذه الجرائم،  االتجار وما يتصل به من جرائم ضد املمتلكات الثقافية، وذلك بسبب مستوى التعقُّ

د العمالء الضالعني فيها. والتي كثرياً ما تكون عابرة للحدود الوطنية وتشتمل عىل جامعات إجرامية منظمة أو عىل تعدُّ

القدمية  التاريخية  واآلثار  الفنية  األعامل  بهام سوق  تتسم  اللتني  والحرْصيَّة  د  التعقُّ باعتبار صفتي  فإنه  ذلك،  وعالوًة عىل 

)العاديات(، كثرياً ما تتداخل التعامالت التجارية املرشوعة منها وغري املرشوعة، وبسبب ارتفاع عدد الجرائم غري املبلَّغ عنها، 

لة، فإنَّ اتباع أساليب التحري الخاصة قد يكون أنسب الوسائل للحصول  وبخاصٍة التي تتعلق باملمتلكات الثقافية غري املسجَّ

عىل أدلة إثباتية صالحة. وتبنيِّ الوثيقة املعنونة »استخدام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية من 

الفقرة 44 منها، أنَّ اإلنرتنت واملزادات هام من أشكال نقل املمتلكات  الثقافية«، يف  أجل الحامية من االتجار باملمتلكات 

التحقيقات  إل  اللجوء  لذلك، عىل مدى رضورة  تبعاً  الضوء،  الوثيقة  عليها بطرق غري مرشوعة؛ وتسلِّط  ل  املتحصَّ الثقافية 

االستباقية لرصد أسواق األعامل الفنية وكشف التجارة غري املرشوعة. كام أنَّ العمليات املسترتة وعمليات التسليم املراقَب 

)مبا يف ذلك إقامة املزادات الصورية( حقَّقت نتائج جيدة يف التحقيقات بشأن االتجار باملمتلكات الثقافية.)133( ومن ثم فإنَّ 

هذه األساليب قد تسهم يف كفاءة التحقيقات، وقد تزيد من احتامالت كشف املمتلكات الثقافية املتَّجر بها واقتفاء أثرها 

واسرتدادها، وكذلك احتامالت القبض عىل الجناة ومحاكمتهم. 

ويجوز للدول أن تنظر يف السامح ألجهزة إنفاذ القانون باستخدام أساليب التحري الخاصة، كاملراقبة اإللكرتونية أو غريها 

من أشكال املراقبة عن بُعد، والعمليات املسترتة )السية(، بحسب ما هو مذكور يف املادة 20 )1( من اتفاقية األمم املتحدة 

وضع  وينبغي  املنظمة.  الجرمية  مكافحة  يف  ا  جدًّ فعالة  أساليب  أنها  ثبت  والتي  الوطنية،  عرب  املنظمة  الجرمية  ملكافحة 

.CTOC/COP/2010/12  )133(  
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دة، مبا يف ذلك أحكام لصون حقوق األشخاص املشتبه فيهم. ويجوز أيضاً للدول أن تنظر يف استخدام أساليب  ترشيعات محدَّ

التسليم املراقب، بحيث يُتاح املجال ملرور شحنات املمتلكات الثقافية غري املرشوعة أو املشتبه فيها، إل خارج إقليم دولة 

واحدة أو أكرث، أو عربه أو إل داخله، تحت املراقبة املسترتة من جانب أجهزة إنفاذ القانون من أجل استبانة هوية الجناة 

ل السلطات الوطنية املعنية  وجمع االستخبارات. ولدى النظر يف استخدام عمليات التسليم املراقب، من املستصوب أن تتكفَّ

بعدم تعرُّض املمتلكات الثقافية املشمولة ألرضار ال ميكن إصالحها، وبضامن حقوق املشتبه فيهم املعمول بها.

الشهود واملبلِّغني، وكذلك  الكفيلة بحامية  التدابري  يلزم التخاذ  ما  توفري  يف  أيضاً  تنظر  أن  الدولة  الجائز لسلطات  ومن 

املخربين، وذلك لضامن وجود مورد إمداد باملعلومات املستمدة من هذه املصادر، مام قد يكون مفيداً أثناء التحقيقات 
واملالحقات القضائية.)134(

املنظمة، منشور  بالجرمية  املتعلقة  الجنائية  اإلجراءات  الشهود يف  الجيدة يف حامية  املامرسات  انظر  املعلومات،  لالطالع عىل مزيد من   )134(   
www.unodc.org/documents/organized-crime/Witness-protecti- الشبيك:  املوقع  يف  متاح   ،2008 عام يف  والجرمية  رات  املخدِّ مكتب   أصدره 

.on-manual-Feb08.pdf

http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Witness-protection-manual-Feb08.pdf
http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Witness-protection-manual-Feb08.pdf
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الوالية القضائية ألف- 

آنفاً،  المذكورة  االإجرامية  االأفعال  عىل  القضائية  واليتها  إرساء  ي 
�ف تنظر  أن  للدول  ينبغي    -32 التوجيهي  المبدأ 

يتسق  بما  وذلك  إقليمها،  خارج  الجرائَم  مواطنيها  أحُد  يرتِكب  عندما  أو  إقليمها،  داخل  الجرائُم  تُرتكب  عندما 

االأخرى،  للدول  الداخلية  الشؤون  ي 
ل �ف التدخُّ للدول، وعدم  قليمية  االإ السيادة، والسالمة  ي 

�ف التساوي  مع مبادئ 

الوطنية. ع�ب  المنظمة  الجريمة  مكافحة  واتفاقية  المتحدة  االأمم  ميثاق  ي 
�ف عليه  منصوص  هو  لما  وفقاً 

ينبغي لكل دولة أن تنظر يف إرساء واليتها القضائية عىل ما هو مذكور من قبُل يف هذه الوثيقة من أفعال إجرامية ضد 

املمتلكات الثقافية، عندما يُرتَكب الجرم ضمن إقليم الدولة ذاتها – أي عندما يُرتكب، أو يقع، كليًّا أو جزئيًّا، الترصُّف 

املتسايرين يف  الذي قام به واحد من األشخاص  السلويك  الترصُّف  أو  السلويك،  الترصُّف  الذي سبَّبه  الحدث  أو  السلويك، 

ارتكاب الُجرم، ضمن إقليمها، مبا يف ذلك مياهها الداخلية أو اإلقليمية أو مجالها الجوي الداخيل أو اإلقليمي.

لة  وينبغي أن تنظر أيضاً الدول يف إرساء واليتها القضائية عندما يُرتكب الجرم عىل منت سفينة ترفع علمها أو طائرة مسجَّ

مبقتىض قوانينها.

وينبغي أيضاً أن تنظر الدول يف إرساء واليتها القضائية عندما يرتِكب الجرم شخٌص عديم الجنسية مكان إقامته املعتاد 

يف أراضيها.

وباإلضافة إل ذلك، ينبغي لكل دولة أن تنظر يف إرساء واليتها القضائية عىل األفعال الجرمية املذكورة آنفاً التي تُرتكب 

ضد املمتلكات الثقافية عندما يرتِكب الُجرَم خارج إقليمها أحُد مواطنيها. ومن شأن هذا النوع من الواليات القضائية 

أن يأخذ يف االعتبار الطبيعة العابرة للحدود الوطنية التي تتسم بها سوق األعامل الفنية والعاديات وكذلك تواتر حاالت 

تداول املمتلكات الثقافية املنقولة.

التعاون القضائي في المسائل الجنائية باء- 

الموجودة،  الدولية  القانونية  الصكوك  ي 
�ف أطرافاً  بعُد  تصبح  لم  ي 

ال�ت للدول  ينبغي    -33 التوجيهي  المبدأ 

للتعاون الدوىلي  ي فعل ذلك، وأن تتخذ من تلك الصكوك أساساً 
اتفاقية الجريمة المنظمة، أن تنظر �ف وخصوصاً 

جرائم. من  به  يتصل  وما  الثقافية  بالممتلكات  باالتجار  المتعلقة  الجنائية  المسائل  ي 
�ف

التعاون ثالثًا- 
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يف حني يوجد كثري من وسائط التعاون، الرسمي منه وغري الرسمي، بني الدول، فإنَّ التعاون القضايئ يف املسائل الجنائية إذ 

يتطلب موافقة الدول إمنا يعني أنه كثرياً ما يرتكز عىل وجود أرضية من العالقات التعاهدية الرسمية. وهناك عدة مزايا 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة  يف استخدام ما هو موجود حاليًّا من صكوك القانون الدويل، وخصوصاً 

عرب الوطنية، لتكون أساساً للتعاون الدويل يف املسائل الجنائية. فاستخدام أحكام اتفاقيٍة ضمن تلك النصوص، عىل سبيل 

املثال ميكن أن يعزز من كفاءة التحقيقات واملالحقات القضائية وإجراءات الدعاوى بشأن الجرائم ضد املمتلكات الثقافية، 

ن أيضاً منع االتجار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم. مام يحسِّ

وقد استُخدمت األنواع التالية من الصكوك بشأن التعاون الدويل عند التعامل مع الجرمية عرب الوطنية، مبا يف ذلك االتجار 

باملمتلكات الثقافية: معاهدات بشأن تسليم املطلوبني؛ ومعاهدات بشأن املساعدة القانونية املتبادلة؛ ومعاهدات تتعلق 

بنقل إجراءات الدعاوى؛ ومعاهدات تتعلق باالعرتاف باألحكام الصادرة؛ ومعاهدات بشأن نقل األشخاص املدانني.

وميكن أن يكون تطبيق ما هو موجود حاليًّا من صكوك القانون الدويل بخصوص التعاون الدويل يف املسائل الجنائية أسهل 

وأرسع من تطبيق اسرتاتيجيات أخرى، ومن ذلك مثالً اعتامد معاهدات ثنائية بشأن املساعدة القانونية املتبادلة. وهذا 

ع الدول األطراف عىل استخدام هذه االتفاقية أساساً  وثيق الصلة خصوصاً فيام يتعلق باتفاقية الجرمية املنظمة، التي تشجِّ

قانونيًّا للتعاون القضايئ حيث ال توجد من قبُل ترتيبات أخرى بشأنه )املادة 18(. ويعني هذا أنَّ الدول ميكنها التعويل 

عىل االتفاقية لطلب ولعرض التعاون القضايئ بشأن أخطر الجرائم ضد املمتلكات الثقافية، حيث تكون الجرمية بطبيعتها 

عابرة للحدود الوطنية وتشتمل عىل جامعة إجرامية منظمة ضالعة فيها. ومن ثم فإنَّ االتفاقية تتيح طريقة لسدِّ ثغرة 

قانونية محتملة حيث ال يوجد اتفاق ثنايئ أو متعدد األطراف بني البلدان التي تلتمس التعاون. 

كام تتيح االتفاقية للدول األطراف الفرصة اللتامس التعاون من عدٍد كبريٍ من الدول األطراف األخرى يف االتفاقية. والتعاريُف 

املرِنة، بصيغتها الواردة يف االتفاقية، ملا يجعل جرميًة ما عابرة للحدود الوطنية وملا يشكِّل جامعة إجرامية منظمة، مع اقرتان 

هذه التعاريف بتعريف واسع ملا يشكل جرمية خطرية، تضمن أن يتَّسع نطاق االتفاقية مبا يكفي ليستوعب األشكال التقليدية 

واملستجدة واملحتملة مستقبالً من الجرمية، وأنه ميكن حفز الجهود املتعلقة بإنفاذ القانون والتعاون القضايئ، يف التحقيقات 

واملالحقات القضائية ذات الصلة باملوضوع.

وينبغي للدول التي مل تصبح بعُد أطرافاً يف االتفاقية وغريها من الصكوك القانونية الدولية أن تنظر يف القيام بذلك. وميكن 

صة الغرض واتفاقات ثنائية أو متعددة من أجل تنفيذ أحكام االتفاقية فيام  أن تنظر الدوُل أيضاً يف اعتامد ترتيبات مخصَّ

التعاون يف  الثنائية واملتعددة األطراف بخصوص  الجنائية )لالسرتشاد بشأن االتفاقات  الدويل يف املسائل  التعاون  يخص 

التحريات والتحقيقات، انظر املبدأ التوجيهي 43(.

د بعضها بعضاً بأقىص قدر ممكن من المساعدة القانونية  ي أن يزوِّ
المبدأ التوجيهي 34-  ينبغي للدول أن تنظر �ف

ي المالحقات واالإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم المذكورة آنفاً، وكذلك 
ي التحريات والتحقيقات و�ف

المتبادلة �ف

االإجراءات و�عتها. فعالية  تعزيز  أجل  من 

يات والتحقيقات واملالحقات  إنَّ تعزيز املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل الجنائية بني الدول وفيام بينها ألغراض التحرِّ

القضائية، وسائر اإلجراءات القضائية، املتعلقة بالجرائم ضد املمتلكات الثقافية، جانب مهم من جهود الدول يف سبيل حامية 

املمتلكات الثقافية، ومنع االتجار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم. وذلك ألنَّ الدول، إذا ما كان متاحاً لها تبادل 

املساعدة القانونية عىل أوسع مجال ممكن، سوف تكون قادرة عىل تبسيط مسار الطلبات وعىل صياغة تدابري تصدٍّ يف إطار 
العدالة الجنائية من أجل مكافحة هذه الجرائم.)135(

لالطالع عىل مزيٍد من اإلرشادات التفصيلية بشأن املساعدة القانونية املتبادلة، انظر دليل املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم املطلوبني )فيينا،   )135(  
.https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_A.pdf  :2012(، متاح يف املوقع الشبيك

https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_A.pdf
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يف  ن  والتحسُّ الدولية  السفر  حركة  يف  االزدياد  مثالً  ومنها  عوامُل،  مثة  التوجيهية،  املبادئ  هذه  يف  مبنيَّ  هو  وحسبام 

التكنولوجيا، وبخاصٍة االتصاالت، تؤدي إل تسهيل ارتكاب الجرائم عرب الحدود الوطنية. وبذلك تشتد الحاجة إل التعاون 

أنشطة  بها  تطورت  التي  نفسها  بالوترية  يتطور  مل  الدويل  التعاون  أنَّ  الباحثني  العلامء  رأي  يف  فإنَّ  ذلك  ومع  الدويل. 

التنظيامت اإلجرامية التي تجني أرباحاً من االتجار بالرتاث الثقايف، ضمن جملة من السلع األخرى غري املرشوعة. وقد 

ق التعاون الدويل، ثم ازداد ثانيًة بعد التسعينات.)136( أما يف  ع وتعمَّ حدث تحوُّل يف االتجاهات بعد عام 1945، حينام توسَّ

الوقت الراهن فإنه ال تزال توجد ثغرات معينة يف مسار عمليات التعاون الدويل يف املسائل الجنائية، وهي تحتاج إل 

تدارك سدها، ومنها ما ييل:

النقصان يف اتفاقات تسليم املطلوبني بني الدول  •  

النقصان يف الوحدة يف تعاريف الجرائم فيام بني مختلف البلدان   •  

النقصان يف التناظر يف التأهيل املهني لدى عدد من أجهزة إنفاذ القانون  •  

ومن العوامل األخرى التي قد تسهم يف انخفاض مستويات التعاون الدويل الفساُد واالفتقار إل اإلرادة السياسية عىل 
الصعيدين الدويل واملحيل.)137(

ولذلك ينبغي للدول أن تنظر يف تقديم املساعدة بعضها إل بعض بأوسع مدى ممكن يف التحريات والتحقيقات واملالحقات 

القضائية واإلجراءات القضائية بشأن أيِّ جرمية جنائية ضد املمتلكات الثقافية. وعىل وجه الخصوص، ينبغي للدول أن 

تنظر يف التعاون معاً يف املجاالت التالية:

جمع األدلة أو اإلفادات من األشخاص   •  

القيام بإجراءات تبليغ املستندات القضائية   •  

تنفيذ أوامر البحث والتفتيش والحجز أو التجميد  •  

فحص األشياء واملواقع  •  

تقديم املعلومات وبنود األدلة اإلثباتية وتقييامت الخرباء  •  

قة من املستندات والسجالت  وعالوًة عىل ذلك، ينبغي للدول أن تنظر يف التعاون عىل توفري النسخ األصلية أو النسخ املصدَّ

ذات الصلة، مبا يف ذلك السجالت الحكومية أو املرصفية أو املالية أو الخاصة بالرشكات ومنشآت األعامل التجارية، وتحديد 

ماهية املمتلكات الثقافية غري القانونية أو اقتفاء أثرها، وكذلك أيِّ عائدات من الجرائم أو أدوات ووسائل أو أشياء أخرى 

مة الطلب؛ وتحديد ماهية املمتلكات  ذات صلة، ألغراض استمداد األدلة، وتسهيل حضور الشهود الطوعي يف الدولة مقدِّ

رة/املستوردة بطرق غري مرشوعة، واقتفاء أثرها وضبطها وحجزها، وكذلك عائدات من الجرمية ذات الصلة،  الثقافية املصدَّ

م  ألغراض إعادتها وردها إل أصحابها؛ وأيِّ نوع آخر من املساعدة املبارشة التي ال تتعارض مع القانون الداخيل للدولة املقدَّ

إليها الطلب.

ويف األحوال التي تكون فيها الدول املتعاونة غري مرتبطة مبعاهدة لتبادل املساعدة القانونية تنص عىل خالف ذلك، ميكن 

السلطة املعنية يف  الدولة املصِدرة إل  السلطة املختصة يف  الدول يف السامح بإحالة طلٍب مبارشًة من جانب  أن تنظر 

ذة واملختصة بتنفيذه، وذلك بأيِّ وسيلة قابلة إلنتاج سجل مكتوب، مثالً بالربيد اإللكرتوين أو الفاكس، ولكن  الدولة املنفِّ

ذة بالتثبُّت من صحته بالطريقة نفسها أو بطريقة مامثلة. ويجب إحالة أصل الطلب إل الدولة  مع السامح للدولة املنفِّ

 Matti Joutsen, “International instruments on cooperation responding to transnational crime”, in Handbook of  )136(  
.Transnational Crime and Justice, P. Reichel, ed. )Thousand Oaks, California, Sage Publications, 2005(

 William F. Macdonald, “When States do not extradite: gaps in the global web of formal social control”, in International  )137(  
.Handbook of Penology and Criminal Justice, S. Shoham, O. Beck and M. Kett, eds. )Boca Ratón, Florida, CRC Press, 2008(
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ذة إذا تطلَّبت ذلك. وينبغي إجراء كل االتصاالت الرسمية مبارشة بني السلطات املختصة املذكورة. كام أنَّ اإلرسال  املنفِّ

السيع لرسائل اإلنابة القضائية − وبخاصٍة عندما يُطلب إصدار أوامر بحث أو حجز و/أو مصادرة – يساعد عىل اجتناب 

الصعوبات والتقييدات التي تحدث عندما يكون معلوماً أنَّ القطعة املعنية من املمتلكات الثقافية قد اختفت )انظر أيضاً 

املبدأ التوجيهي 25(.

القانونية  املساعدة  طلبات  تلقي  وصالحية  مسؤولية  إليها  تسند  مركزية  سلطًة  بعُد  تسمِّ  مل  التي  للدول  وينبغي 

الدول  املتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إل السلطات املعنية لتنفيذها، أن تفعل ذلك. وميكن أن تنظر أيضاً 

يف توفري قنوات مبارشة للتعاون حيثام يكون ذلك ممكناً عمليًّا، دومنا حاجة إل اللجوء إل القنوات الدبلوماسية.)138( 

ولعلَّ الدول تودُّ أن تأخذ يف االعتبار املبدأ التوجيهي 4 عند النظر، عىل الصعيد الوطني، يف تنفيذ طلبات املساعدة 

املتبادلة. القانونية 

ويجوز للسلطات املختصة لدى أيِّ دولة، من دون مساس بالقانون الداخيل، ومن دون أن تتلقى طلباً مسبقاً، أن ترسل 

معلومات ذات صلة مبسائل جنائية إل سلطة مختصة يف دولة طرف أخرى، حيثام تعتقد أنَّ هذه املعلومات ميكن أن 

تساعد تلك السلطة عىل القيام بالتحريات واإلجراءات الجنائية، أو ميكن أن تُفيض إل تقديم الدولة طلباً فيام يتعلق 

بإجراءات دعاوى االتجار باملمتلكات الثقافية أو ما يتصل به من جرائم أخرى.

ولعلَّ الدول تودُّ أن تنظر يف عدم االمتناع عن تقديم املساعدة القانونية املتبادلة بدعوى السية املرصفية أو بسبب اعتبار 

أنَّ الجرمية املزعومة تنطوي عىل مسائل مالية. وكذلك لعلَّ الدول تودُّ أن تنظر يف منح املساعدة القانونية املتبادلة، حيثام 

ر فيها القيام بذلك، أن تنظر يف تقديم املساعدة  أمكن ذلك، من دون اشرتاط ازدواجية التجريم، ويف األحوال التي يتعذَّ

بأوسع مدى ممكن.

ولكن يجوز للدولة متلقية الطلب أن ترجئ املساعدة القانونية املتبادلة بسبب تعارضها مع تحقيقات أو مالحقات أو إجراءات 

مة الطلب  قضائية جارية. وقبل رفض أيِّ طلب أو إرجاء تنفيذه، ينبغي للدولة متلقية الطلب أن تتشاور مع الدولة مقدِّ

بغية النظر يف إمكانية منح املساعدة رهناً مبا تراه رضوريًّا من رشوط وأحكام. ويف أيِّ حال من األحوال، ينبغي للدول إبداء 

ذ طلب املساعدة القانونية  أسباب أيِّ رفٍض لطلبات تقديم املساعدة القانونية املتبادلة. وينبغي للدولة متلقية الطلب أن تنفِّ

مة  املتبادلة، يف أقرب وقت ممكن، وينبغي لها أن تتقيَّد عىل أفضل نحو ممكن باملواعيد النهائية التي تقرتحها الدولة مقدِّ

الطلب، والتي تُورَد أسبابها يف الطلب ذاته.

بية والعلم والثقافة  ي قاعدة بيانات منظمة االأمم المتحدة لل�ت
المبدأ التوجيهي 35-  ينبغي للدول أن تسهم �ف

قواعد  محتويات  ث  تحدِّ وأن  صلة،  ذات  أخرى  بيانات  قاعدة  وأيِّ  الوطنية،  ي 
الثقا�ف اث  ال�ت ف  بقوان�ي الخاصة 

بانتظام. تلك  البيانات 

محتوياتها  ث  تحدِّ وأن  الوطنية،  الثقايف  الرتاث  بقوانني  الخاصة  اليونسكو  بيانات  قاعدة  يف  تسهم  أن  للدول  ينبغي 

ذات  الوطنية  الترشيعات  كل  بجعل  وذلك  والقضاء،  التحقيقات  مجايل  الدويل يف  التعاون  تسهيل  أجل  من  بانتظام، 

يف  الدول  أيضاً  تنظر  أن  وميكن  املختصة.  السلطات  وأعضاء  والقضاة  العامني  عني  واملدَّ للمحقِّقني  فوراً  متاحة  الصلة 

يتصل  وما  الثقافية  باملمتلكات  االتجار  جرمية  ومكافحة  مبنع  الصلة  ذات  األخرى  املعيَّنة  البيانات  قواعد  يف  اإلسهام 

املبدأ التوجيهي 3 املتعلق بجمع املعلومات والبيانات(. كام ينبغي للدول أن تقدم  بها من جرائم أخرى )انظر أيضاً 

الثقافية وما يتصل به من  باملمتلكات  الصلة مبنع ومكافحة االتجار  الوطنية ذات  التنظيمية  القوانني واللوائح  جميع 

بهذا املعنى، من الجائز للملحقني القانونيني يف القنصليات أو السفارات أن يقوموا بدور إيجايب يف دعم التعاون الدويل، بوصفهم مصادر   )138(  
مفتوحة للمعلومات عن مسائل االتجار غري املرشوع باملمتلكات الثقافية ومسائل إعادتها.
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جرائم؛ وينبغي أن يشمل ذلك القواعد الوطنية املعمول بها حاليًّا، وكذلك رسداً تاريخيًّا للترشيعات واللوائح التنظيمية 

الصادرة يف املايض.

وتدعو مبادئُ اليونسكو التوجيهية التنفيذية)139( الدوَل األطراف إل »تقديم كل الترشيعات ذات الصلة، مبا يف ذلك قوانينها 

الخاصة بالتصدير واالسترياد، والترشيعات بشأن الجزاءات الجنائية واإلدارية، إل أمانة اليونسكو مرتجمًة إل اللغتني اإلنكليزية 

)الفقرة 32(.  الحفاظ عىل حداثة عهدها«  بغية  اليونسكو، وبخاصٍة  بيانات  قاعدة  إدراجها يف  ]...[ من أجل  الفرنسية  أو 

والعمالء  التحف  يكون جامعو  ليك  وذلك  الصلة،  ذات  الوطنية  الترشيعات  كل  املناسب  النحو  تُنرَش عىل  أن  »ومن املهم 

التجاريون، واملتاحف، وسائر أصحاب املصلحة املعنيني بحركة تنقُّل قطع املمتلكات الثقافية، عىل علم باألحكام القانونية 

الوطنية الدقيقة التي ينبغي لهم االمتثال لها« )الفقرة 31(.

وينبغي للدول أن تستفيد من »بوابة شريلوك« للموارد اإللكرتونية والقوانني املتعلقة بالجرمية، التابعة ملكتب األمم املتحدة 

م إليها الترشيعات الخاصة باملمتلكات الثقافية، التي مل تُدرج فيها بعُد؛ وكذلك ينبغي  رات والجرمية، وأن تقدِّ املعني باملخدِّ

لة من قبُل، لضامن أن تكون املدَخالت حديثة العهد. وعىل وجه الخصوص، ينبغي  لها أن تستعرض دوريًّا القوانني املسجَّ

للدول أن تنظر يف تقديم الترشيعات الجنائية الداخلية والقوانني واللوائح التنظيمية الوطنية التي تشري إل التعاون القضايئ 

يف املسائل الجنائية، وكذلك القضايا ذات الصلة، وأفضل املامرسات املتَّبعة بشأن حامية املمتلكات الثقافية، وأيِّ مبادئ 

هة إل أجهزة إنفاذ القانون. وينبغي أيضاً للدول أن تنظر يف املواظبة عىل تحديث محتويات قواعد  توجيهية عملية موجَّ

لة بشأن حامية املمتلكات  البيانات املشار إليها الخاصة بالترشيعات، وذلك بتقدميها بانتظام الترشيعات الجديدة واملعدَّ
الثقافية. وميكن ربط قواعد البيانات هذه مبرشوع قاعدة بيانات اليونسكو الخاصة بإعادة املمتلكات الثقافية وردِّها.)140(

تسليم المجرمين جيم- 

ي 
�ف نة  والمبيَّ الثقافية،  الممتلكات  بحق  المرتكبة  الجرائم  ي جعل 

�ف تنظر  أن  للدول  ينبغي    -36 التوجيهي  المبدأ 

 ، ف المجرم�ي تسليم  إجراءات  سياق  ي 
�ف للدول،  وينبغي  مرتكبيها.  تسليم  تستوجب  جرائم   ،16 التوجيهي  المبدأ 

تة لصون الممتلكات الثقافية ذات الصلة بالجريمة  ي اعتماد وتنفيذ تداب�ي مؤقَّ
أن تنظر أيضاً، حيثما أمكن ذلك، �ف

الممتلكات. تلك  ردِّ  الأغراض  المزعومة، 

إنَّ إدراج الجرائم بشأن املمتلكات الثقافية ضمن الجرائم التي تستوجب تسليم مرتكبيها تدبري مرغوب فيه من أجل ضامن 

إنه مرغوب فيه  الجرمية موجوداً يف أرايض دولة أخرى. كام  ُمرتِكُب  الجنائية، حتى عندما يكون  القانونية  كفاءة األحكام 

أيضاً من أجل الحد من الفرصة املتاحة للجناة أو للجناة املحتملني اللتامس مالذ يف الخارج أو الرتكاب جرائم ضد املمتلكات 

الثقافية يف بلدان ليسوا هم من مواطنيها أو املقيمني بصفة اعتيادية فيها.

ضد  املرتكبة   16 التوجيهي  املبدأ  يف  املبيَّنة  الجرائم  إلدراج  الالزمة  التدابري  كل  اتخاذ  يف  تنظر  أن  للدول  وينبغي 

تنظر  أن  للدول  الوطنية. وينبغي  قوانينها  التي تستوجب تسليم مرتكبيها مبقتىض  الجرائم  الثقافية ضمن  املمتلكات 

الجرمية  عليه  تنطوي  الذي  املوضوع  التي هي  الثقافية  املمتلكات  وردِّ  إعادة  وبني  الجاين  تسليم  بني  الربط  يف  أيضاً 

التي ارتكبها، حيثام أمكن ذلك )انظر أيضاً املبدأين التوجيهيني 46 و47 بشأن االسرتجاع والردِّ(. وعىل وجه الخصوص، 

التي تستوجب تسليم مرتكبيها يف أيِّ معاهدة لتسليم  الجرائم  الجرائم ضمن  ينبغي للدول أن تنظر يف إدراج هذه 

املطلوبني، سواء أكانت مربمة أم كانت من املزمع إبرامها.

الثقافية بطرق  املمتلكات  استرياد وتصدير ونقل ملكية  تُستخدم لحظر ومنع  التي  الوسائل  االتفاقية بشأن  لتنفيذ  التوجيهية  املبادئ   )139(  
غري مرشوعة.

مرشوع قاعدة بيانات اليونسكو الخاصة بإعادة املمتلكات الثقافية وردها، الذي هو قيد املناقشة حاليًّا، يُقصد منه تقديم حلول ابتكارية   )140(  
وطرائق بديلة من أجل تسوية املطالبات برد املمتلكات الثقافية إل أصحابها.
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ذه. كام  وينبغي أيضاً للدول أن تنظر يف االنضامم إل أيِّ صك قانوين دويل معمول به يسهِّل تسليم املطلوبني، وأن تنفِّ

ينبغي للدول أن تنظر يف إدماج االتفاقيات الدولية القامئة مع االتفاقات الثنائية أو املتعددة األطراف بشأن تسليم مرتكبي 

جرائم االتجار باملمتلكات الثقافية. وتحتوي اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية عىل عدد من 

األحكام ذات الصلة باألساس القانوين للتعاون القضايئ:

معاهدة  بوجود  التسليم مرشوطاً  تجعل  الطرف  الدولة  كانت  إذا  أنه  تنصُّ عىل  مثالً   ،16 املادة  من   4 •  الفقرة   

فيجوز اعتبار االتفاقية ذاتها أساساً قانونيًّا للتسليم فيام يخصُّ أيَّ طلب تسليم يتعلق بجرم مشمول باالتفاقية 

التسليم. معاهدة  الطلب  املتلقية  بالدولة  تربطها  ال  أخرى  طرف  دولة  من  يرد 

بوجود  التسليم مرشوطاً  تجعل  التي  األطراف  الدول  االتفاقية، يجب عىل  املادة 16 من  5 من  الفقرة  •  مبقتىض   

معاهدة، ولكنها ال تعرتف باتفاقية الجرمية املنظَّمة كأساس قانوين للتعاون بشأن التسليم، أن تسعى إل إبرام 

األخرى. األطراف  الدول  مع  معاهدات 

من  األطراف  ومتعددة  ثنائية  ترتيبات  أو  اتفاقات  إبرام  إل  تسعى  بأن  عموماً،  أيضاً،  ملزَمة  األطراف  •  الدول   

املشمولة  الجرائم  تُدرِج  بأن  األطراف  الدول  تتعهَّد  ذلك،  فعل  ولدى  فاعليته.  تعزيز  أو  التسليم  تنفيذ  أجل 

 .))3( الفقرة   ،16 )املادة  تسليم  معاهدات  من  ما تربمه  كلِّ  يف  للتسليم  الخاضعة  الجرائم  ِعداد  يف  باالتفاقية 

يف  ُمدرجاً  االتفاقية  بهذه  املشمولة  الجرائم  من  جرم  كلُّ  يُعترب  أن  عىل  أيضاً   16 املادة  من   3 الفقرة  •  تنصُّ   

األطراف. الدول  بني  سارية  تسليم  معاهدة  أيِّ  يف  للتسليم  الخاضعة  الجرائم  ِعداد 

ولكن حتى من دون االنضامم إل االتفاقيات الدولية املربمة، أو قبل االنضامم إليها، ينبغي للدول أن تنظر يف إبرام اتفاقات 

ثنائية أو متعددة األطراف بشأن تسليم مرتكبي الجرائم التي تستهدف املمتلكات الثقافية )انظر املبدأ التوجيهي 33 

بشأن االتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف(.

وميكن أن تشرتط الدول، وفقاً لترشيعاتها الوطنية، أن تخضع الجرمية التي يلزم تسليم مرتكبيها للعقوبة أيضاً مبقتىض 

قانونها الداخيل )اشرتاط ازدواجية التجريم(. وإضافًة إل ذلك، ميكن أن تُدخل الدول، وفقاً لترشيعاتها الوطنية، رشوطاً 

فيام يتعلق باقتضاء عقوبة دنيا مقابل تسليم الشخص املطلوب. ويف األحوال التي مُتنح املوافقة فيها عىل التسليم استناداً 

إل اقتضاء عقوبة دنيا، ينبغي للدول أن تنظر يف تجريم األفعال الجرمية ضد املمتلكات الثقافية باعتبارها جرائم خطرية 

)انظر املبدأ التوجيهي 16(.

أما الدول التي ال تسلِّم ُجناة مزعومني ال لسبب إالَّ ألنهم من رعاياها، فينبغي لها أن تحيل القضية إل سلطاتها املختصة 

لغرض املالحقة القضائية )انظر املبدأين التوجيهيني 37 و38(.

وال ينبغي للدول أن ترفض طلب تسليم لسبب وحيد هو أنَّ الجرم يُعترب أيضاً مشتمالً عىل مسائل مالية. وينبغي للدول 

، يف هذه االتفاقات الثنائية أو املتعددة األطراف، عىل أن ياُلزِم التسليَم ردُّ )حيثام أمكن ذلك( املمتلكات الثقافية  أن تنصَّ

عة يف  ر أو رفض التسليم. وأخرياً، ينبغي للدول أن تنظر يف التوصيات املجمَّ التي هي موضوع الجرم، حتى يف حالة تعذُّ

دليل املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم املجرمني، ومنها تحديداً التوصيات الواردة يف الفصل 6.

ي جرائم االتجار بالممتلكات  ي تعزيز فعالية و�عة تسليم مرتك�ب
المبدأ التوجيهي 37-  ينبغي للدول أن تنظر �ف

مرتكبيها. تسليم  تستوجب  جرائَم  المعنية  الجرائُم  تُعت�ب  عندما  جرائم،  من  به  يتصل  وما  الثقافية 

ينبغي للدول أن تنظر يف اتخاذ التدابري الالزمة من أجل تعزيز فعالية ورسعة تسليم مرتكبي جرائم االتجار باملمتلكات 

الثقافية، وأن تنظر أيضاً يف ضامن تسليم الجاين أو محاكمته. والهدف من هذه التدابري هو الحدُّ من الفرصة املتاحة للجناة 

أو الجناة املحتملني اللتامس ملجأ خارج البلد أو الرتكاب جرائم تستهدف املمتلكات الثقافية يف بلدان أخرى.



65 التعاون ثالثًا- 

االتجار  جرائم  مرتكبي  تسليم  تنفيذ  ورسعة  فعالية  لضامن  تدابري  من  يلزم  ما  اتخاذ  يف  الدول  تنظر  أن  أيضاً  ينبغي 

باملمتلكات الثقافية، وكذلك يف احرتام االلتزام مببدأ التسليم أو املحاكمة بشأن الجاين املزعوم. ويف األحوال التي ال تسمح 

ل مبحاكمة الشخص امللتَمس تسليمه يف البلد بشأن الجرائم  فيها دولٌة ما بتسليم مواطنيها، ينبغي لها أن تنظر يف التكفُّ

التي التُمس تسليُمه بخصوصها )انظر أيضاً املبدأ التوجيهي 38(.

كام ينبغي للدول أن تنظر يف االنضامم إل أيِّ صكوك قانونية دولية معمول بها ويف تنفيذها، ومنها مثالً اتفاقية األمم املتحدة 

ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية. وحيثام تقتيض الرضورة، ينبغي للدول أن تنظر يف إبرام اتفاقات ثنائية أو متعددة 

اإلرساع يف  إل  الداخيل،  لقانونها  وفقاً  تسعى،  أن  للدول  وينبغي  فعليًّا.  تسليامً  املطلوبني  تسليم  تتمكَّن من  ليك  األطراف 

إجراءات التسليم، وإل تبسيط املتطلبات الخاصة باألدلة اإلثباتية ذات الصلة، واتخاذ كل التدابري املعقولة لتنفيذ طلبات 

التسليم ذات الصلة بالجرائم ضد املمتلكات الثقافية.

بأنَّ  اقتناعها  لدى  تنظر،  أن  املطلوبني،  بتسليم  الخاصة  ومعاهداتها  الداخيل  قانونها  بأحكام  رهناً  دولة،  أليِّ  ويجوز 

تسليمه  املطلوب  الشخص  احتجاز  يف  أخرى،  دولٍة  طلب  عىل  وبناًء  عاجلة،  ظروف  وبأنها  ذلك  تستدعي  الظروف 

التسليم. وإذا كان طلب  تدابري مناسبة أخرى لضامن حضوره إجراءات  اتخاذ  أو يف  ُعهدتها،  إقليمها يف  واملوجود يف 

التسليم يتعلق بأداء مدة العقوبة التي ُحكم بفرضها يف الدولة الطالبة، فينبغي للدولة متلقية الطلب، أن يكون لديها، 

يف حالة عدم إمكانية التسليم من جانبها، تدابري مطبَّقة تضمن أداء مدة العقوبة يف إقليمها، طبقاً لقوانينها الداخلية. 

لكن وقبل رفض التسليم، ينبغي للدولة أن تتشاور مع الدولة الطالبة ليك تتيح لها فرصة وافية لعرض آرائها وتقديم 

املعلومات ذات الصلة لدعم ادعائها.

وينبغي للسلطات املركزية املشار إليها يف املبدأين التوجيهيني 4 و34 أن تعمل عىل تعزيز فعالية ورسعة تسليم مرتكبي 

جرائم االتجار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم. ورهناً بالترشيعات الداخلية والتدابري اإلدارية، ميكن أيضاً أن 

تنظر الدول يف توفري ما يلزم من تدابري الستخدام قنوات التعاون املبارشة، حيثام يكون ذلك ممكناً عمليًّا، دومنا حاجة 

عة يف دليل التعاون الدويل ألغراض  إل اللجوء إل القنوات الدبلوماسية. وأخرياً، ينبغي للدول أن تنظر يف التوصيات املجمَّ

رات والجرمية. مصادرة عائدات الجرمية، الصادر عن مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ

جنسيتهم  إىل  استناداً  ف  المجرم�ي تسليم  رفض  حالة  ي 
�ف تنظر،  أن  للدول  ينبغي   -38 التوجيهي  المبدأ 

لتدرس  المختصة  السلطة  عىل  القضية  عرض  ي 
�ف ذلك،  التسليم  ملتِمسُة  الدولُة  تطلب  وعندما  فحسُب، 

القضائية. المالحقة  إمكانية 

إنَّ مبدأ التسليم أو املحاكمة مبدأ جوهري يف التعاون الدويل عىل مكافحة الجرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية. ذلك 

أنه باعتبار الطبيعة التي تتسم بها الجرمية املنظمة عرب الوطنية، هناك مخاطر شديدة بصفة خصوصية من احتامل فرار 

مرتكبي هذا النوع من الجرائم من بلٍد ما اجتناباً للمالحقة القضائية والتامساً ملالذ آمن يف دولة أخرى، حيث ال تطالهم يُد 

ال للتعاون الدويل  نه أيُّ نظام فعَّ الدولة التي تالحقهم قضائيًّا. ومن ثم فإنَّ التسليم أو املحاكمة مبدأ يُستحَسن أن يتضمَّ

عىل مكافحة جرائم االتجار باملمتلكات الثقافية.

وتوجد أحكام يف صكوك دولية، مثل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية، تعزِّز الهدف املنشود يف 

حرمان مرتكبي الجرائم الخطرية املزعومني من التامس مالذ آمن يف واليات قضائية أجنبية، حتى يف الحاالت التي تحتفظ 

فيها الدول بحقها يف عدم التسليم بناًء عىل أنَّ الشخص املعني من مواطني الدولة التي يُطلب منها تسليمه. وحرصاً 

عىل التعاون الدويل فيام يتعلق بالجرائم ضد املمتلكات الثقافية، ينبغي للدول أن تنظر يف عرض الحالة، عندما تطلب 

إليها الدولُة التي تلتمس التسليم، عىل السلطة املختصة لتدرس إمكانية املالحقة القضائية للجاين املزعوم، يف حالة رفض 

تسليمه باالستناد إل جنسيته فحسُب.
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وميكن أن تنظر الدول أيضاً يف السامح بالتسليم املرشوط، وذلك عىل سبيل املثال يف الحاالت التي ال يجوز فيها لدولٍة ما، 

م عىل أيِّ نحو آخر، أحد مواطنيها إالَّ برشط إعادة ذلك الشخص إل الدولة  مبقتىض قانونها الداخيل، أن تسلِّم، أو أن تقدِّ

ليقيض فيها مدة العقوبة املفروضة عليه نتيجًة للمحاكمة أو اإلجراءات القضائية التي طُلب تسليمه من أجلها. وميكن أيضاً 

أن تتفق الدولة املطلوب إليها تسليمه والدولة الطالبة تسليمه عىل هذا الخيار وعىل أيِّ رشوط أخرى قد تريانها مناسبة، 

كبديل يف القيام باملحاكمة عوضاً عن التسليم.

بالعقوبة، وذلك ألنَّ الشخص املطلوب تسليمه  إنفاذ حكم  امللتَمس ألغراض  التسليم،  إذا ما رُفض  وإضافًة إل ذلك، 

مة الطلب أن تنظر، إذا ما أجاز لها قانونها الداخيل ذلك،  م إليها الطلب، فينبغي للدولة مقدِّ من مواطني الدولة املقدَّ

إنفاذ  أو  الطالبة  للدولة  الداخيل  القانون  املفروض مبوجب  بالعقوبة  الحكم  إنفاذ  القانون، يف  ملقتضيات ذلك  وطبقاً 

بقية مدة العقوبة.

التعاون الدولي ألغراض الحجز والمصادرة دال- 

رة  ي التعاون عىل كشف الممتلكات الثقافية المتَّجر بها أو المصدَّ
المبدأ التوجيهي 39-  ينبغي للدول أن تنظر �ف

بها  المتاَجر  أو  وعة  المستخرَجة بصورة غ�ي م�ش أو  المنهوبة  أو  الم�وقة  أو  وعة  المستورَدة بصورة غ�ي م�ش أو 

ومصادرتها. وحجزها  الممتلكات  تلك  ب  وتعقُّ تحديد  وعىل  المفقودة،  أو  وعة  م�ش غ�ي  بصورة 

رة أو املستورَدة عىل نحو غري مرشوع  إنَّ التعاون الدويل عىل كشف وتحديد املمتلكات الثقافية املتَّجر بها أو املصدَّ

أو املسوقة أو املنهوبة، أو املستخرجة من تنقيبات غري مرشوعة، أو املتاجر بها عىل نحو غري مرشوع، أو املفقودة، 

أو املصادرة، ميكن أن يكون مجدياً عىل وجه  الحجز  أو  البحث والتفتيش  تنفيذ عمليات  أثرها، وكذلك عىل  واقتفاء 

ر  الوطني املترضِّ الثقايف  الرتاث  الحفاظ عىل تكامل  للتمكُّن من استعادتها وردِّها إل مالكها املرشوع بغية  الخصوص 

من جرَّاء هذه الجرائم.

وينبغي لكل دولة أن تنظر يف اتخاذ كل ما يلزم من تدابري لضامن اإلرساع يف تنفيذ الطلبات من جانب الدول األخرى لتحديد، 

املتاَجر بها  رة أو املستوردة عىل نحو غري مرشوع، أو  املتَّجر بها أو املصدَّ الثقافية  و/أو تعقُّب وحجز ومصادرة، املمتلكات 

غري  األنشطة  هذه  من  َة  املستمدَّ العائدات  الدول  جانب  من  واملصادرة  الحجز  تدابرُي  أيضاً  تشمل  أن  وميكن  أو املفقودة. 

املرشوعة. وإضافًة إل ذلك، ينبغي أن تكون املمتلكات واملعدات أو غريها من األدوات، املستخدمة أو املهيَّأة الستخدامها يف 

ارتكاب جرائم تستهدف املمتلكات الثقافية خاضعًة لهذه التدابري.

وينبغي للدول أن تنظر أيضاً يف تحسني التعاون ألغراض مصادرة املمتلكات الثقافية وردِّها إل أصحابها، حيثام يلزم ذلك، من 

خالل اتفاقات أو ترتيبات معيَّنة ثنائية أو متعددة األطراف )انظر أيضاً املبدأ التوجيهي 33 بشأن االتفاقات الثنائية واملتعددة 

األطراف(. وميكن أن تتناول هذه االتفاقاُت التعاوَن عىل االضطالع بعمليات البحث والتفتيش واملراقبة اإللكرتونية وأساليب 

التحرِّي الخاصة ألغراض الحجز واملصادرة، ومن شأنها أيضاً أن تقلِّل إل أدىن حدٍّ الحاجَة إل النظر يف الطلبات عىل أساس كل 

حالة عىل حدة )انظر أيضاً املبدأ التوجيهي 34(.

ي التعاون الدولي لأغراض حجز الممتلكات الثقافية، 
يطالية �ن ة الإ . الخ�ب ي

ولمي�ن دراسة حالة: حالة مكتبة ج�ي
ومصادرتها وإعادتها

ار  ي نابوىلي بشأن عمليات سلب الحيازة واالإ�ف
ي عام 2008 مكتُب النائب العام �ف

تتعلق هذه الحالة بتحقيقات أجراها �ف

، وهي واحدة من أهم مجموعات  ي
ي الوط�ف

والمي�ف الملحقة بمتحف ج�ي المكتبة  ي تعرَّضت لها 
ال�ت المنهجي واالستغالل 

ي البلد.
اثية التاريخية والفنية �ف ي إيطاليا، ومن المعالم ال�ت

ها أصالًة �ف الكتب القديمة العهد وأك�ش
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ناً مديراً للمكتبة، ماسيمو مارينو دي كارو،  فه الشخص الذي كان معيَّ وقد اكُتشف من خالل التحقيقات االختالُس الذي اق�ت

لما يقارب 000 4 كتاب ومخطوط قديم العهد ترجع ملكيتها للمكتبة.

ي 
، تتألف من الوكالء المتاجرين �ف ي والدوىلي

ي الجرم عىل الصعيدين الوط�ف
كاء �ف ي قد أنشأ شبكة واسعة من ال�ش

وكان الجا�ف

ي اتِّباع طريقة 
كائه وبراعتهم �ف ي الكتب القديمة العهد لدى �ش

ة �ف االآثار التاريخية القديمة العهد )العاديات(. وبفضل الخ�ب

ة الم�وقة من المكتبة، استطاع المدعو السيد دي كارو سلب  ي “طرح” مجلدات الكتب الثمينة والشه�ي
�يعة ومأمونة �ف

ف  ا من أك�ش من 600 كتاب ومخطوطة. وقد بيع عدد من المجلدات والمخطوطات الأطراٍف ثالثة أو جامعي�ي المكتبة تدريجيًّ

ي ميونيخ.
ي دار زيسكا وشاور للمزاد �ف

ي المزاد �ف
أو سما�ة، داخل إيطاليا وخارجها؛ وكذلك �ف

ي الجرم فيما يتعلق بجريمة االستيالء 
كائه �ف دانة عىل السيد دي كارو وبعض �ش ي باالإ

ي الوقت الراهن، صدر حكم نها�أ
و�ف

ي 
ي بداية التحقيقات. وصدرت أيضاً إدانة جنائية عن محكمة االستئناف �ف

يطالية �ف ي االإ
ي االأرا�ف

ت �ف دَّ ُ ي اس�ت
عىل الكتب، وال�ت

نابوىلي عىل هربرت شاور، مالك دار زيسكا وشاور للمزاد. 

، فيما  ي نابوىلي
، صادر بناًء عىل طلب مكتب النائب العام �ف ي ي ألمانيا تنفيذاً الأمر اعتقال أورو�ب

وُقبض عىل السيد شاور �ف

وع. وُع�ش أيضاً عىل زهاء 500 مجلد قديم  ي االستيالء عىل ممتلكات ثقافية وتصديرها عىل نحو غ�ي م�ش
يتعلق بجريم�ت

ف البلدين. العهد وأُعيدت إىل إيطاليا نتيجًة لطلب محدد خاص بالتعاون الدوىلي ب�ي

م تعاون دوىلي ناجح إىل السلطات القضائية  ي ُقدِّ
والمي�ف ي أثناء التحقيق بشأن مكتبة ج�ي

وال بدَّ من تسليط الضوء عىل أنه �ف

ف وإسبانيا وسوي�ا وفرنسا.. يطالية من جانب كلٍّ من االأرجنت�ي االإ

إىل  المصادرة  المالية  بالموجودات  ع  ُّ الت�ب تتيح  آليات  إنشاء  ي 
�ف تنظر  أن  للدول  يمكن    -40 التوجيهي  المبدأ 

بالممتلكات  االتجار  فيها  بما  الوطنية،  ع�ب  المنظمة  الجريمة  بمكافحة  معنية  دولية  حكومية  أو  دولية  هيئات 

جرائم. من  به  يتصل  وما  الثقافية 

املمتلكات  الواقعة عىل  بالجرائم  الصلة  الثقافية( ذات  املمتلكات  املالية املصادرة )غري  التربُّع بجزء من املوجودات  إنَّ 

الثقافية إل الهيئات الدولية أو الهيئات الحكومية الدولية املتخصصة يف مكافحة االتجار ميكن أن يوفِّر نسبًة عىل األقل 

مام يلزم من األموال للتعاون الدويل املستدام. وميكن أن يسهم أيضاً صوب متويل التدابري الوقائية الباهظة التكلفة، ومنها 

مثالً قوائم الجرد وقواعد البيانات الرقمية الدولية ودورات التدريب املتخصص وبرامج التوعية، وغريها. وهذا من شأنه 

كذلك أن يسهم يف تحسني حامية الرتاث الثقايف.

يجوز للدول أن تعتمد تدابري عىل الصعيد الوطني متكِّنها من التربُّع باملوجودات املالية املصاَدرة إل الهيئات الدولية أو الهيئات 

الحكومية الدولية املعنية مبكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية، مبا فيها االتجار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم. 

والترصُّف  وإعادتها  املوجودات  بحجز  الصلة  ذات  الوطنية  التنظيمية  واللوائح  القوانني  من  التدابري جزءاً  تكون  أن  وميكن 

فيها. ويجوز للدول أن تنظر أيضاً يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات من أجل تخصيص حصص من املوجودات املصادرة للهيئات 

الحكومية الدولية املتخصصة يف مكافحة الجرمية املنظمة، مبا فيها االتجار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم. ويف 

هذا الصدد، ميكن التربُّع بتلك املوجودات إل الصندوق املنشأ مبقتىض املادة 30 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية 

املنظمة عرب الوطنية.

وميثل التربُع بجزء من املوجودات املالية املصادرة للهيئات الحكومية الدولية املعنية مبكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية 

مسألة ميكن النظر فيها برصف النظر عن استعامل جزء آخر من تلك املوجودات من أجل التصدي لالتجار باملمتلكات 

الثقافية وما يتصل به من جرائم، عىل الصعيد الوطني.
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التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ القانون والسلطات المعنية بالتحري والتحقيق هاء-  

الثقافية  بالممتلكات  االتجار  عن  المعلومات  تبادل  تعزيز  ي 
�ف تنظر  أن  للدول  ينبغي    -41 التوجيهي  المبدأ 

البيانات المتعلقة بالممتلكات  الثقافية وقواعد  وما يتصل به من جرائم، عن طريق تبادل قوائم جرد الممتلكات 

المستخرجة  أو  المنهوبة  أو  الم�وقة  أو  وعة  م�ش غ�ي  بصورة  المستوردة  أو  رة  المصدَّ أو  بها  المتاجر  الثقافية 

البيانات  وقواعد  القوائم  تلك  ربط  أو  المفقودة،  أو  وعة  م�ش غ�ي  بصورة  بها  المتاجر  أو  وعة  م�ش غ�ي  بصورة 

الدولية. البيانات  وقواعد  الجرد  قوائم  ي 
�ف سهام  االإ طريق  عن  و/أو  معاً، 

إنَّ هناك مزايا كثرية متنوعة يف تعزيز تبادل املعلومات عن االتجار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم، من خالل 

رة أو املستوردة  التشارك يف قوائم جرد املمتلكات الثقافية وقواعد البيانات الخاصة باملمتلكات الثقافية املتَّجر بها أو املصدَّ

بطريقة غري مرشوعة  بها  املتاَجر  أو  بطريقة غري مرشوعة  املستخرجة  أو  املنهوبة  أو  املسوقة  أو  بطريقة غري مرشوعة 

أو  ملفقودة، أو من خالل ربط تلك قوائم الجرد وقواعد البيانات تلك معاً، و/أو عن طريق اإلسهام يف قوائم الجرد وقواعد 

البيانات الدولية. وعىل سبيل املثال، ميكن أن يعمد تجار األعامل الفنية والتحف التاريخية القدمية العهد )العاديات(، وكذلك 

املتاحف واالختصاصيون املهنيون، إل الرجوع إل قواعد البيانات قبل التعامل تجاريًّا بأيِّ غرض ثقايف؛ كام ميكن أن تستخدم 

ل عليها عىل نحو غري قانوين، وذلك عىل  سلطات الرشطة والجامرك قواعد البيانات لتحديد ماهية األغراض الثقافية املتحصَّ

رة، أو تُعرض يف مزادات عرب شبكة اإلنرتنت، أو تظهر يف مجموعة معيَّنة.)141(  سبيل املثال عندما تُرَسل عرب الحدود بوثائق مزوَّ

وميكن أيضاً استخدامها لتدعيم األدلة اإلثباتية التي تُجَمع عن منشأ املمتلكات الثقافية غري املرشوع. 

ولبلوغ هذه الغاية، ينبغي للدول أن تنظر يف التشارك يف قواعد البيانات الوطنية الخاصة باملمتلكات الثقافية املتَّجر بها 

أو املصَدرة أو املستورَدة بطريقة غري مرشوعة أو املسوقة أو املنهوبة أو املستخرجة بطريقة غري مرشوعة أو املتاجر بها 

بطريقة غري مرشوعة أو املفقودة. كام ينبغي للدول أن تنظر يف اإلسهام يف قاعدة بيانات اإلنرتبول الخاصة باألعامل الفنية 

البيانات الدولية العمومية الوحيدة املوجودة بشأن هذه املسألة. ومن شأن إدخال هذه  املسوقة، وهي حاليًّا قاعدة 

املعلومات يف قاعدة بيانات اإلنرتبول أن يساعد سلطات الرشطة والجامرك يف جميع أنحاء العامل يف التعرُّف بسعة عىل 

ل عليها بطريقة غري قانونية، يف املواقع الحدودية أو املزادات عرب اإلنرتنت أو يف املجموعات  املمتلكات الثقافية املتحصَّ

املعيَّنة. وميكن أيضاً أن يسهِّل تبادل املعلومات والتعاون الدويل فيام بني أجهزة إنفاذ القانون التابعة ملختلف البلدان، 

وكذلك بني هذه األجهزة واملنظامت الدولية املعنية بإنفاذ القانون، ومنها مثالً اإلنرتبول. 

ميكن أيضاً أن تنظر الدول يف إبرام اتفاقات من أجل إنشاء قامئة جرد دولية للممتلكات الثقافية لغرض حاميتها من االتجار 

بها )انظر أيضاً املبدأين التوجيهيني 1 و3(. وميكن أن تيسِّ تلك القامئُة الجردية التعرَُّف عىل قطع املمتلكات الثقافية من 

جانب السلطات الوطنية وكذلك من جانب العمالء التجاريني واملشرتين من ذوي النية الحسنة يف العامل قاطبًة. وعالوًة عىل 

ذلك، ميكن أن تدعم أجهزَة الرشطة وغريها من أجهزة املراقبة يف رصد أسواق األعامل الفنية الدولية، وبخاصٍة يف اقتفاء أثر 

رة أو املستوردة بطريقة غري مرشوعة أو املسوقة أو املنهوبة أو املستخرجة  أغراض املمتلكات الثقافية املتَّجر بها أو املصدَّ

بطريقة غري مرشوعة أو املتاَجر بها بطريقة غري مرشوعة أو املفقودة، وخصوصاً عند القيام بالفحص والتدقيق عىل نحو 

القانون(.  إنفاذ  التنسيق بني أجهزة  التوجيهي 30 بشأن  املبدأ  أيضاً  )انظر  قبُل  املذكورة من  البيانات  متقاطع مع قواعد 

وإضافًة إل ذلك، ميكن أن تسهم تلك القامئة الجردية صوب توفري أساس سليم للمطالبات بإعادة هذه املمتلكات أو ردها 

إل منشئها.

فيام ييل بعض األمثلة عىل أساليب تبادل املعلومات عىل هذا النحو عىل الصعيد الدويل:

انظر أيضاً املادة 5 )ز( من االتفاقية بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق   )141(  
غري مرشوعة.
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الوصول  ُسبُل  املتاحة  املسوقة،  الفنية  باألعامل  الخاصة  البيانات  قاعدة  عىل  الحفاظ  اإلنرتبول  •  تتول   

قرصاً  دوريًّا  أيضاً  تصدر  اإلنرتبول  كانت   ،2009 عام  ولغاية  اإلنرتبول؛)142(  يف  األعضاء  البلدان  لكل  إليها 

األعامل  تبنيِّ  ُملصقات  وكذلك  واسع،  نطاق  عىل  متاحاً  املرسوقة  الفنية  األعامل  عن  دي-روم  يس  مدمجاً 

نحو. أشد  عىل  عليها  العثور  امللتمس  املسوقة  الفنية 

والدرك  الرشطة  وحدة  تولَّت  الثقايف(،  الرتاث  حامية  )نظام   )PSYCHE( »ساييك«  الرمزي  االسم  •  تحت   

اإلنرتبول،  مع  وثيق  بتعاوٍن  مرشوع،  قيادة  الثقايف  الرتاث  حامية  يف  املتخصصة  اإليطالية  )الكارابينيريي( 

املعلومات  تبادل  وتحديث  تعزيز  فيه هام  املنشودان  والهدفان  اإلنرتبول.  بيانات  قاعدة  تحديث  إل  يرمي 

يوفِّر  وسوف  اإلنرتبول.  بيانات  قاعدة  بتحديث  وذلك  العاملي  الصعيد  عىل  املسوقة  الفنية  األعامل  عن 

عن  العاملي  الصعيد  عىل  واالستخبارات  املعلومات  بتعميم  للتعجيل  وخدمات  أدوات  »ساييك«  املرشوع 

وسوف  اإلنرتبول،  بيانات  قاعدة  يف  املبارش  البيانات  إدراَج  املرشوُع  ييسِّ  وسوف  املسوقة.  الفنية  األعامل 

)وهي  املسوقة  الفنية  األعامل  عن  العامل  يف  بيانات  قاعدة  أهم  من  املبارش  البيانات  نقل  من  أيضاً  ميكِّن 

يرمي  وسوف  اإلنرتبول.  بيانات  قاعدة  إل  )»ليوناردو«((  املسامة  تطوراً  الوطنية  البيانات  قواعد  أحدث 

للمقارنة  برامجية  إضافة  خالل  من  البيانات  قاعدة  إل  هة  املوجَّ االستفسارات  تبسيط  إل  أيضاً  املرشوُع 

القطع  اسرتداد  وتعزيز  الفنية،  لألعامل  متقاطع  نحو  عىل  والتدقيق  الفحص  إعادة  متكِّن  الصور  بني 

أجهزة  إل  تدريبية  ومواد  دورات  توفري  إل  املرشوع  يرمي  سوف  ذلك،  عىل  وعالوًة  املحتمل.  املسوقة 

الثقايف. بالرتاث  املرشوع  غري  لالتجار  التصدي  عىل  قدراتها  تعزيز  أجل  من  القانون  إنفاذ 

قامئة  تتضمن  التي  مفقود،)143(  وأثري  فني  غرض  مائة  سلسلة  الدويل  املتاحف  مجلس  قدم  مىض،  وقت  •  يف   

الحمراء،  القامئة  أيضاً  السلسلة  يف  وُدمجت  باختفائها.  الرشطة  وأُبلغت  رُسقت  التي  والقطع  باألغراض 

يف  باألخطار  دة  املهدَّ الفنية  األعامل  أو  اآلثارية  واألغراض  القطع  لفئات  أعم  تصنيف  عىل  تنطوي  التي 

مرشوع. غري  نحو  عىل  تصديرها  أو  بيعها  دون  الحيلولة  أجل  من  منعًة  العامل  مناطق  أضعف 

تبادل  تعزيز  ي 
�ف  ، الدوىلي التعاون  إطار  ي 

�ف االقتضاء،  حسب  تنظر،  أن  للدول  ينبغي    -42 التوجيهي  المبدأ 

ي االتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل 
ا سبق إصداره من أحكام إدانة وما يجري من تحقيقات �ف المعلومات عمَّ

جرائم. من  به 

إنَّ تبادل املعلومات فيام بني أجهزة إنفاذ القانون الوطنية فيام يتعلق مبا سبق إصداره من أحكام إدانة ومبا يجري من 

تحقيقات بشأن االتجار أو ما يتصل به من جرائم ضد املمتلكات الثقافية ميكن أن ييسِّ التحريات والتحقيقات بشأن 

الجناة  فيهم  الجناة، مبن  نشاط  أمناط  عن  معلومات  م  يقدِّ أن  أيضاً  وميكن  الثقافية.  املمتلكات  املرتكبة ضد  الجرائم 

النظر يف  تلك املبادالُت معلوماٍت مفيدًة إل السلطات عند  م أيضاً  الذين يُحاكَمون يف دولة أخرى. كام ميكن أن تقدِّ

منح الرُّخص أو غريها من األذون بشأن التنقيبات اآلثارية، أو التعامل التجاري يف األعامل الفنية والتحف القدمية العهد 

)العاديات( أو مزادات املمتلكات الثقافية، أو غري ذلك من األنشطة املامثلة.

وينبغي للدول أن تنظر يف االستفادة مام هو موجود حاليًّا من الصكوك الدولية من أجل تيسري تبادل املعلومات فيام 

يتعلق مبا سبق صدوره من أحكام إدانة عىل مرتكبي جرائم املمتلكات الثقافية وعام يجري من تحريات وتحقيقات يف 

هذا الخصوص، كلام كان ذلك ممكناً.)144( وينبغي أيضاً للدول أن تنظر يف إبرام اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف من 

.www.interpol.int/Public/WorkOfArt/Default.asp :انظر املوقع الشبيك  )142(  

.http://icom.museum/what-we-do/programmes/fighting-illicit-traffic.html :انظر املوقع الشبيك  )143(  

ل إليها التحريات والتحقيقات إالَّ إذا سمحت  ال ينبغي أن يجري تبادل البيانات الشخصية أو املعلومات االستخبارية أو النتائج التي تتوصَّ  )144(  
بذلك القوانني الوطنية والدولية ومن خالل ما هو موجود حاليًّا من قنوات تبادل املعلومات الرسمية اآلمنة.

http://www.interpol.int/Public/WorkOfArt/Default.asp
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أجل إتاحة املجال لهذه املبادالت عىل أساس منتظم، وحيثام ميكن، إنشاء قنوات مبارشة لالتصاالت فيام بني أجهزة إنفاذ 

القانون الوطنية لذلك الغرض.

ي الدولي فيما يتعلق باالتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم
مثال عىل تعزيز التعاون القضا�ئ

ين االأول/أكتوبر 2012، شبكٌة غ�ي رسمية من سلطات  ي 4 ت�ش
ي 12/14232 الصادر �ف أُنشئت بموجب قرار المجلس االأورو�ب

ي ميدان الممتلكات والسلع الثقافية. والهدف الرئي�ي المنشود من هذه الشبكة 
ة اختصاصية �ف ي لديها خ�ب

إنفاذ القانون ال�ت

المعلومات عن  الثقافية وبتحديد  الممتلكات  ي 
وعة �ف الم�ش التجارة غ�ي  بمنع  يتعلق  المعلومات فيما  تبادل  ف  هو تحس�ي

ي ديباجته، 
ي القرار، �ف

ي تلك المعلومات. ويرت�أ
وعة والتشارك �ف ي التجارة غ�ي الم�ش

ي ضلوعها �ف
الشبكات االإجرامية المشتبه �ف

وع بالممتلكات الثقافية الم�وقة خصوصاً هي جرائم  أنَّ الجرائم »ضد الممتلكات الثقافية عموماً، واالتجار غ�ي الم�ش

ي هو  ة بسبب تهديدها للحضارة وبسبب طبيعتها الدولية والعابرة للحدود«. ويؤكد القرار أيضاً »أنَّ االتحاد االأورو�ب خط�ي

منطقة منشأ وعبور ومقصد هامة للممتلكات والسلع«.

ي ذلك المعلومات من دور المزاد والمواقع الشبكية المستخدمة 
وتسعى الشبكة إىل تحديد المعلومات والتشارك فيها )بما �ف

وع بالممتلكات  ي االتجار غ�ي الم�ش
ي ضلوعها �ف

( عن الشبكات االإجرامية المشتبه �ف ي
الثقا�ف اث  ي قطع ال�ت

لغرض التجارة �ف

إىل تحديد  أيضاً  الجريمة. وتسعى  االأخرى من  الشبكات واالأشكال  ف تلك  ف الصالت ب�ي الثقافية الم�وقة من أجل تعي�ي

دروب االأنشطة االإجرامية ووجهاتها المقصودة وطرائق عملها واتجاهاتها وأنواعها، وذلك بتعاون وثيق مع مختلف أصحاب 

ي ))RSP( 2015/2649( الصادر  لمان االأورو�ب . وقد ُكلِّفت الشبكة بموجب قرار ال�ب ي والدوىلي
المصلحة عىل الصعيدين الوط�ف

ي  اد الممتلكات والسلع الثقافية إىل داخل االتحاد االأورو�ب ي 27 نيسان/أبريل 2015، بمهمة إنشاء أداة إضافية لمراقبة است�ي
�ف

ي الجمهورية العربية السورية والعراق.
الُمزالة من مواقع �ف

أجل  من  االأطراف  متعددة  أو  ثنائية  ترتيبات  أو  اتفاقات  إبرام  ي 
�ف تنظر  أن  للدول  ينبغي  التوجيهي 43-   المبدأ 

جرائم.  من  به  يتصل  وما  الثقافية  بالممتلكات  االتجار  بشأن  كة  مش�ت تحقيق  أفرقة  إنشاء 

باعتبار الطبيعة التي كثرياً ما تكون عابرة للحدود الوطنية التي تتسم بها سوق األعامل الفنية والتحف األثرية القدمية 

العهد )العاديات(، ميكن أن يكون من املفيد عىل وجه الخصوص أن تقوم الدول بإنشاء فرق تحقيق مشرتكة من أجل 

التحرِّي والتحقيق بشأن جرائم املمتلكات الثقافية. وتلك الفرق ميكن أيضاً أن تسهم يف تبادل أفضل املامرسات وأساليب 

التحري والتحقيق فيام بني أجهزة إنفاذ القانون يف مختلف البلدان. كام أنَّ إنشاء فرق تحقيق مشرتكة ميكن أيضاً أن تيسِّ 
تبادل املعلومات فيام بني أجهزة إنفاذ القانون يف مختلف البلدان، وزيادة كفاءة اسرتاتيجيات املنع.)145(

أو متعددة  ثنائية  اتفاقات محددة  الدخول يف  تدابري، مبا يف ذلك  يلزم من  ما  اتخاذ  تنظر يف  أن  للدول  ينبغي  ولذلك 

عىل  الوطنية  للحدود  العابرة  الجرائم  يف  والتحقيق  التحري  أجل  من  مشرتكة  تحقيق  فرق  إنشاء  أجل  من  األطراف، 

املمتلكات الثقافية، مبا يف ذلك االضطالع بأساليب التحري الخاصة. وباإلضافة إل ذلك، ميكن أن تنظر الدول يف تيسري 

التنسيق الفعال فيام بني أجهزة إنفاذ القانون التابعة لها من خالل تبادل العاملني وغريهم من الخرباء، مبا يف ذلك، حيثام 

التحقيق  اتصاالت مبارشة بني فرق  قنوات  إنشاء  الدول يف  تنظر  أن  أيضاً  اتصال.)146( وميكن  ميكن عمليًّا، تعيني ضباط 

املشرتكة واملنظامت الدولية املكلَّفة بحامية املمتلكات الثقافية، ومنها مثالً اإلنرتبول واليونسكو واليونيدروا )انظر أيضاً 

الخرباء  من  التحقيق املشرتكة  فرق  يف  باملشاركة  بشدة  يُوىص  الفنية،  باألعامل  الخاصة  بالجرائم  الصلة  ذات  والتحقيقات  التحريات  يف   )145(  
اسرتدادها.  فور  الثقافية  القطع  واملتعمقة ملفردات  العاجلة  التحليالت  تؤيِّد  أن  االختصاصية ميكن  ألنَّ خربتهم  الثقافية،  الفنية/املمتلكات  األعامل  يف 
وميكن االطالع أيضاً عىل مزيد من املعلومات عن فرق التحقيق املشرتكة يف املوقعني الشبكيني الخاصني بوحدة التعاون القضايئ التابعة لالتحاد األورويب 

.)www.europol.europa.eu( )(، ومكتب الرشطة األورويب )يوروبولwww.eurojust.europa.eu( )يوروجست(

الثقافية ألنها تتشارك يف منطقة ثقافية أو حدود  باملمتلكات  التي لديها مشاكل متجانسة/متامثلة يف مكافحة االتجار  الدول  بخصوص   )146(  
مشرتكة، ميكن النظر يف االضطالع بأنشطة كاملة يف مجايل التحريات والتحقيقات واملالحقات القضائية.

http://www.eurojust.europa.eu


71 التعاون ثالثًا- 

املبادئ التوجيهية 3 و7 و30 و33 و34 و39 و44 بشأن التعاون الدويل(. ويف حال عدم وجود اتفاقات من هذا القبيل، 

ينبغي للدول أن تنظر يف االضطالع بالتحريات والتحقيقات املشرتكة عىل أساس كل حالة عىل حدة.

تدريب  برامج  وتنفيذ  تخطيط  عىل  بعضاً  بعضها  يساعد  أن  ي 
�ف تنظر  أن  للدول  ينبغي    -44 التوجيهي  المبدأ 

القانون. إنفاذ  أجهزة  لموظفي  ص  متخصِّ

ينبغي للدول أن تنظر يف تقديم املساعدة كل منها إل األخرى يف تخطيط وتنفيذ برامج تدريب متخصص للعاملني يف إنفاذ 

د الذي تتسم به الجرائم عىل املمتلكات الثقافية، والطبيعة املعينة التي تتميز بها األغراض  القانون، وذلك بسبب التعقُّ

املشمولة، مام يتطلَّب معرفة متخصصة يف السوق الدولية لألعامل الفنية والعاديات من جانب املحققني. وينبغي أيضاً 

للدول أن تنظر يف تقديم املساعدة كل منها إل األخرى بربامج التدريب املتخصص بشأن القوانني األجنبية والدولية، ويف 

التحقيقات  كفاءة  وتحسني  القوانني،  إنفاذ  أجهزة  بني  فيام  التعاون  لتيسري  وذلك  املتَّبعة  املامرسات  أفضل  التشارك يف 

املبدأ  إطار  يف  ُعرض  الذي  املثال  ومنها  أمثلة  وهناك  الثقافية.  املمتلكات  ضد  بالجرائم  الخاصة  القضائية  واملالحقات 

التوجيهي 7 )أي مثال التعاون بني إيطاليا والعراق( تسلِّط الضوء أيضاً عىل أهمية هذا املبدأ التوجيهي.

كام ينبغي للدول أن تنظر يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف من أجل توفري ما يلزم لتنظيم وتنفيذ 

برامج تدريب متخصص مشرتكة عىل أساس منتظم، ومن أجل الزيادة القصوى يف أنشطة التدريب التي تضطلع بها املنظامت 

عني العامني والقضاة. وميكن أن يشتمل التدريب عىل  الدولية واإلقليمية املعنية. وينبغي توفري برامج التدريب املتخصص للمدَّ

تحليل القضايا بغية متحيص املعلومات عن نوع الجناة املشمولني وطرائق عملهم ودروبهم ووسائط نقلهم وأساليب اإلخفاء 

التي يتَّبعونها وصالتهم باألنشطة والشبكات اإلجرامية األخرى.

وينبغي للدول أن تنظر يف تقديم املساعدة كل منها إل األخرى يف تخطيط وتنفيذ برامج التدريب املتخصص للعاملني يف 

إنفاذ القانون يف املناطق املمزَّقة بالحروب والبلدان املحاذية لها.

تنظيم مؤمترات  تعزيز  أجل  األطراف من  متعددة  أو  ثنائية  ترتيبات  أو  اتفاقات  إبرام  الدول يف  تنظر  أن  أيضاً  وميكن 

أو حلقات دراسية إقليمية أو دولية بانتظام من أجل العاملني يف إنفاذ القانون والخرباء يف الجرائم عىل املمتلكات الثقافية. 

أيضاً  )انظر  فيهام  املتبعة  املامرسات  والتحقيق وأفضل  التحري  أساليب  التشارَك يف  الربامُج  تعزِّز هذه  أن  أيضاً  وميكن 
املبدأين التوجيهيني 7 و29(.)147(

إنفاذ  أجهزة  يف  العاملني  لصالح  ص  متخصِّ تدريب  برامج  وتنفيذ  تخطيط  يف  املساعدة  أيضاً  الدولية  املنظامت  م  وتقدِّ

القانون. وعىل سبيل املثال، تدعم اليونسكو الدول األعضاء فيها بتنظيم دورات تدريبية منتظمة بغية تعزيز القدرات 

بإنفاذ  املعنية  الجهات  ثابت  نحو  يشمل عىل  الذي  الثقافية،  باملمتلكات  املرشوع  غري  االتجار  مكافحة  املؤسسية عىل 

تدريبية شملت  دورة   16 نُظِّمت  بني حزيران/يونيه 2014 ومتوز/يوليه 2015،  الفرتة  املناطق. ويف   القانون من جميع 
60 بلداً و580 مشاركاً.)148(

وينبغي للدول أن تنظر يف تنسيق هذه الجهود من خالل سلطة وطنية مركزية قامئة مكلَّفة مبهمة مكافحة الجرائم 

السلطات  بشأن   4 التوجيهي  املبدأ  )انظر  القبيل  هذا  من  مركزية  وطنية  سلطة  بإنشاء  أو  الثقافية  املمتلكات  ضد 

املركزية(. الوطنية 

سبق أن تعامل أيضاً فريُق خرباء اإلنرتبول املعني باملمتلكات الثقافية املسوقة مع هذا املوضوع. ويف استنتاجات اجتامع عام 2010، دعا   )147(  
فريق الخرباء اإلنرتبول والبلدان األعضاء فيها إل إتاحة فرص تدريب بشأن مكافحة االتجار غري املرشوع يف املمتلكات الثقافية لسلطات إنفاذ القانون 
والسلطة القضائية وغريها من السلطات املختصة. انظر استنتاجات االجتامع السابع لفريق خرباء اإلنرتبول املعني باملمتلكات الثقافية املسوقة، الذي 

ُعقد يف مدينة ليون يومي 23 و24 شباط/فرباير 2010.

.C70/15/3.SC/4 انظر تقرير األمانة عن أنشطتها يف الفرتة بني حزيران/يونيه 2014 وأيلول/سبتمرب 2015، الوثيقة  )148(  
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القانون  بإنفاذ  المعنية  أجهزتها  ف  ب�ي ة  ف
َّ اتصال مم�ي إنشاء قنوات  ي 

�ف تنظر  أن  للدول  ينبغي  التوجيهي 45-   المبدأ 

الموجودة. القنوات  تعزيز  أو 

إنَّ وجود قنوات اتصال رسيعة ومستتبَّة فيام بني أجهزة إنفاذ القانون املكلَّفة بالتحريات والتحقيقات واملالحقات القضائية 

ما تكون عابرة للحدود  الجرائم كثرياً  الثقافية ميكن أن يكون مفيداً؛ وذلك ألنَّ هذه  املمتلكات  بالجرائم ضد  الخاصة 

والتحقيقات  يات  التحرِّ ثم غري شفافة، مام يجعل  َغِبشة ومن  والعاديات  الفنية  األعامل  بطبيعتها وألنَّ سوق  الوطنية 

يات. ولذلك فإنَّ وجود قنوات اتصال من هذا  واملالحقات القضائية التي تقوم بها دولة واحدة مبفردها محفوفة بالتحدِّ

عني العامني معاً من مختلف الدول عىل منع ومكافحة االتجار باملمتلكات  القبيل ميكن أن يسهِّل عمل املحقِّقني واملدَّ

الثقافية وما يتصل به من جرائم.

وينبغي للدول أن تتخذ كل التدابري الالزمة )مبا يف ذلك الرتتيبات أو االتفاقات الثنائية أو املتعددة األطراف( من أجل تعزيز، 

وحيثام تقتيض الرضورة، إنشاِء قنوات مبارشة لالتصاالت بني سلطاتها الوطنية املختصة وأجهزتها ودوائرها، وذلك لتيسري تبادل 

املعلومات اآلمن والسيع بخصوص جميع جوانب الجرائم ضد املمتلكات الثقافية. وينبغي أيضاً للدول أن تنظر يف اتخاذ 

كل ما يلزم من تدابري من أجل السامح لسلطاتها املختصة الوطنية بإرسال املعلومات ذات الصلة بالجرائم ضد املمتلكات 

الثقافية إل السلطة املختصة يف دولة أخرى، حتى بال طلب مسبق من الدولة املهتمة أو سلطاتها، يف الحاالت التي تعتقد 

فيها بأنَّ تلك املعلومات ميكن أن تساعد تلك السلطة عىل االضطالع بالتحقيقات واإلجراءات الجنائية، أو عىل إنجازها 

رة أو املستوردة عىل نحو غري مرشوع، أو  بنجاح، أو ميكن أن تؤدِّي إل اسرتداد املمتلكات الثقافية املتَّجر بها، أو املصدَّ

املسوقة أو املنهوبة، أو املستخرجة عىل نحو غري مرشوع، أو املتاجر فيها عىل نحو غري مرشوع، أو املفقودة )انظر املبدأ 

التوجيهي 4، لالطالع أكرث عىل موضوع السلطات الوطنية املركزية(.

كام ينبغي للدول أن تنظر أيضاً يف اتخاذ كل ما يلزم من تدابري من أجل تحسني تبادل املعلومات عىل الصعيد الدويل عن 

االتجاهات السائدة يف الجرائم ضد املمتلكات الثقافية، وكذلك عن الظروف املحيطة بهذه الجرائم والوسائل والطرائق 

والتكنولوجيات املستخدمة فيها واألشخاص الضالعني فيها والتنظيامت ذات الصلة بها )انظر املبادئ التوجيهية 1 و3 و35 

عن جمع البيانات وتعميمها(.

 )149(،)INTERPOL I-24/7( ومن بني األمثلة ذات الصلة عىل قنوات االتصال منظومُة االتصاالت الرشطية العاملية التابعة لإلنرتبول

الغربية،)150(  أوروبا  الجمركية يف  اإلقليمي لالستخبارات  االتصال  التابعة ملكاتب   )ARCHEO( »ة شبكة »آرتشيو ومنصَّ

التابعة للمنظمة العاملية للجامرك بخصوص االتصاالت فيام بني سلطات الجامرك الوطنية.

ها أو إرجاعها إلى منشئها إعادة الممتلكات الثقافية أو ردُّ واو-  

ي اتخاذ التداب�ي 
ي المسائل الجنائية، أن تنظر �ف

المبدأ التوجيهي 46-  ينبغي للدول، بغية تعزيز التعاون الدوىلي �ف

أو الم�وقة  وعة  م�ش غ�ي  بصورة  المستوردة  أو  رة  المصدَّ أو  بها  المتَّجر  الثقافية  الممتلكات  جاع  الس�ت المالئمة 

ها  ردِّ أو  إعادتها  أجل  من  وعة،  غ�ي م�ش بصورة  بها  المتاجر  أو  وعة  غ�ي م�ش بصورة  المستخرجة  أو  المنهوبة  أو 

منشئها. إىل  إرجاعها  أو 

املنهوبة  أو  املسوقة  أو  بطريقة غري مرشوعة  املستوردة  أو  املصدرة  أو  بها  املتاَجر  الثقافية  املمتلكات  وردَّ  إعادة  إنَّ 

أو املستخرجة بطريقة غري مرشوعة أو املتاَجر بها بطريقة غري مرشوعة أو املفقودة، هام الهدف النهايئ أليِّ تدبري - سواء 

.www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Data-exchange انظر  )149(  

www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/trafficking- الشبيك:  املوقع  انظر   )150(  
.of-cultural-objects.aspx

http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Data-exchange
www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/trafficking-of-cultural-objects.aspx
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أكان ترشيعيًّا أم كان تنظيميًّا رقابيًّا أو إداريًّا أو تحقيقيًّا أو قضائيًّا − يُقصد منه مكافحة االتجار باملمتلكات الثقافية وما 

ر من جرَّاء هذه الجرائم إل وضعه األصيل الذي كان عليه. يتصل به من جرائم، وضامن إعادة الرتاث الثقايف املترضِّ

فيها(، مبا يف ذلك  )إذا مل تكن بعُد أطرافاً  وينبغي للدول أن تنظر يف االنضامم و/أو تنفيذ االتفاقات الدولية املذكورة آنفاً 

الثقافية بطرق غري مرشوعة،  املمتلكات  استرياد وتصدير ونقل ملكية  تُستخدم لحظر ومنع  التي  الوسائل  االتفاقية بشأن 

واالتفاقية املتعلقة باملمتلكات الثقافية املسوقة أو املصدرة بطرق غري مرشوعة. وينبغي أيضاً للدول أن تنظر يف إبرام أيِّ 

اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف إضافية من أجل منح املوافقة، يف إطار اإلجراءات الجنائية، عىل إعادة أو رد 

أيِّ ممتلكات ثقافية متَّجر بها أو مصدرة أو مستوردة بطريقة غري مرشوعة أو مسوقة أو منهوبة أو مستخرجة بطريقة غري 

مرشوعة أو متاَجر بها بطريقة غري مرشوعة أو مفقودة، إل مالكها صاحب الحق فيها، بأكرب قدٍر من الفعالية ويف غضون 

م، عىل نفقتها، املستندات وغريها من األدلة الالزمة إلثبات مطالبتها  أقرص فرتة زمنية ممكنة. وينبغي للدولة الطالبة أن تقدِّ

باسرتداد هذه املمتلكات وإعادتها. كام ينبغي للدول أن تنظر أيضاً يف اتخاذ كل ما يلزم من تدابري لضامن توافق ترشيعاتها 

الداخلية مع الغرض اآلنف الذكر. وعىل وجه الخصوص، ينبغي للدول أن تنظر يف توفري ما يلزم من ترتيبات إلعفاء املمتلكات 

الثقافية املعادة إل الدولة الطالبة من الرسوم الجمركية أو غريها من الرسوم لدى إعادتها إليها.

وينبغي للدول أن تنظر يف أن توفِّر ما يلزم من ترتيبات من أجل دفع تعويض عادل إل أيِّ مشرتٍ بريء مارس الحرص 

الواجب، أو إل أيِّ شخص لديه حق ملكية صحيح يف املمتلكات الثقافية التي ينبغي إعادتها.

وال بدَّ من أن يُذكَر أنَّ اسرتداد وإعادة املمتلكات الثقافية املسوقة أو املنهوبة أو املصدرة بطريقة غري مرشوعة قضية 

محورية يف كثريٍ من االتفاقيات الدولية وغريها من الوثائق ذات الصلة.)151( وعىل وجه الخصوص، إذا ما ُوضع يف االعتبار أنَّ 

ارتكاب كثري من الجرائم املتعلقة باالتجار باملمتلكات الثقافية تسهِّله الرشوة وتزييف الوثائق وإساءة استعامل الوظائف 

وغريها من املامرسات الفاسدة، قد توفِّر اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد آليًة فعالة السرتداد املمتلكات الثقافية.)152( 

وينص الفصل الخامس من االتفاقية عىل أحكام هامة بشأن اسرتداد املمتلكات املبارش من خالل دعوى مدنية تبارشها 

دولة طرف أخرى، من أجل إعادة املمتلكات اإللزامي واملستِند إل الصالحية التقديرية. وعىل سبيل املثال، يف حالة اختالس 

ممتلكات ثقافية من جانب موظف عمومي أو غسل املمتلكات املختلَسة، فإنه يجب عىل الدولة الطرف متلقية الطلب، 

الطرف  الدولة  بناًء عىل طلب  الثقافية  املمتلكات  تُصاَدر  الطالبة، وعندما  الطرف  الدولة  الصادر عن  الحكم  بناًء عىل 

الطالبة، أن تعيد املمتلكات املصاَدرة إل الدولة الطرف الطالبة. وتنص املادة 57 أيضاً من االتفاقية عىل أسباب أخرى 

تُوِجب إعادة املمتلكات اإللزامي أو املستِند إل الصالحية التقديرية.

لدى  السارية  االأحكام  االقتضاء،  حسب  االإجرائية،  الناحية  من  تدرس  أن  للدول  ينبغي    -47 التوجيهي  المبدأ 

الدولة المالكة بشأن الملكية الوطنية أو ملكية الدولة للممتلكات الثقافية، بغية تيس�ي إعادة الممتلكات الثقافية 

منشئها. إىل  إرجاعها  أو  ها  ردِّ أو 

ة دول، وفقاً لواجبها يف حامية املمتلكات الثقافية باعتبارها من الرتاث املشرتك للبرشية، قواننَي بشأن امللكية  سنَّت عدَّ

الوطنية أو ملكية الدولة لبعض املمتلكات الثقافية املعينة، من شأنها أن تعترب أنَّ تلك املمتلكات الثقافية ملكية عمومية 

عىل سبيل املثال، أوىص رصاحًة فريق الخرباء املعني مبكافحة االتجار باملمتلكات الثقافية بأنه »ينبغي للدول أن تنظر، يف إطار اتفاقات   )151(  
التعاون التي ترُبمها من أجل الحامية من االتجار باملمتلكات الثقافية وكذلك بطرائق أخرى، يف وضع أحكام محددة تتعلق ]...[ وبإعادة املمتلكات الثقافية 
املسوقة أو، عند االقتضاء، ردها إل أصحابها الرشعيني« )انظر الوثيقة UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2(. ويف هذا الصدد، مام له صلة أيضاً قرارات 
الجمعية العامة 15/48 املؤرَّخ 2 ترشين الثاين/نوفمرب 1993، و17/58 املؤرَّخ 3 كانون األول/ديسمرب 2003، و52/61 املؤرَّخ 4 كانون األول/ديسمرب 2006، 

و78/64 املؤرَّخ 7 كانون األول/ديسمرب 2009 و180/66 املؤرخ 19 كانون األول/ديسمرب 2011 بشأن إعادة ورد املمتلكات الثقافية.

الثقافية وما يتصل به من جرائم، فال بدَّ من أن يكون  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد عىل قضايا االتجار باملمتلكات  ليك تُطبَّق   )152(  
الحصول عىل املمتلكات الثقافية قد جرى من خالل أو من ضمن ارتكاب أيٍّ من الجرائم املذكورة يف االتفاقية.
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واألغراض  األثرية  الِحرفية  املشغوالت  ملكية  الدولة  ملكية  أو  الوطنية  امللكية  بشأن  القوانني  وتشمل  الدولة.  تخص 

التاريخية، برصف النظر عن مامرسة السيطرة املادية عليها، ومن ثم مبا يف ذلك عندما تظل تلك املشغوالت الِحرفية غري 

مكتشفة رسميًّا أو غري ُمفهرسة عىل أيِّ نحو آخر.

وعندما تسعى دولة سنَّت قوانني من هذا القبيل بشأن امللكية الوطنية أو ملكية الدولية إل اسرتجاع املمتلكات الثقافية 

املعنية، فينبغي للدول املتلقية للطلب أن تلجأ إل كلِّ الوسائل املناسبة رهن ترصُّفها من أجل التعاون عىل أوسع نحو ممكن 

مع الدولة الطالبة. ومن شأن ذلك التعاون أن يشمل النظر بعني االعتبار قوانني امللكية الوطنية للدولة أو ملكية الدولة من 

أجل منح املوافقة بسعة عىل طلبات إرجاع املمتلكات العمومية.
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أن  الصلة،  الدولية ذات  الصكوك  الذكر وسائر  االآنفة  االتفاقيات  إطار  ي 
�ف للدول،  ينبغي  التوجيهي 48-   المبدأ 

تفاقم  إىل  ي  يؤدِّ أن  شأنه  من   ، ي
استثنا�أ ظرف  أيُّ  ذلك  ي 

�ف بما  ظرف،  أيِّ  ي 
�ف التوجيهية  المبادئ  تطبيق  ي 

�ف تنظر 

جرائم. من  به  يتصل  وما  الثقافية  بالممتلكات  االتجار 

فريداً ومهامًّ  الثقافية باعتبارها جزءاً من تراث البرشية وشاهداً  التي تتميَّز بها املمتلكات  البالغة األهمية  إنَّ الداللة 

عىل ثقافة الشعوب وهويتها تحفز عىل اإلرساع يف صوغ سياسات عامة ترمي إل تعزيز التعاون الدويل عىل منع االتجار 

باملمتلكات الثقافية بجميع جوانبه ومالحقة املتَّجرين قضائيًّا ومعاقبتهم. ولذلك ينبغي للدول أن تنظر يف تطبيق هذه 

الصعوبات  بالتغلُّب عىل  الكفيلة  الجهود  الظروف، وبذل  أيِّ ظروف من  أقىص مدى ممكن يف  التوجيهية إل  املبادئ 

العملية يف تنفيذها.

كام أنَّ تطبيق هذه املبادئ التوجيهية يف أيِّ ظرف من الظروف، مبا يف ذلك الظروف االستثنائية، التي تؤدي إل تفاقم 

االتجار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم، قد يكون مجدياً يف حامية املمتلكات الثقافية يف هذه الظروف. 

وقد تشمل الظروف االستثنائية النزاعات املسلحة والكوارث الطبيعية، وغري ذلك.

وميكن أن يؤدِّي تطبيق املبادئ التوجيهية باتساق يف أيِّ ظرف من الظروف، إل ما ييل:

•  تعزيز فعالية إجراءات العمل التي تتخذها الدولة يف منع جرمية االتجار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من   

الجرائم التي تسبِّب الرضر الفادح للرتاث الثقايف، ويف التحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها قضائيًّا.

إتاحة املجال للحامية املتسقة للممتلكات الثقافية الوطنية، مع تعزيز التعاون الدويل يف الوقت نفسه.  •  

عند  املجال  هذا  يف  العاملني  املهنيني  االختصاصيني  جانب  من  الواجبني  والحرص  العناية  ي  توخِّ عىل  •  التشجيع   

الثقافية، وكذلك يف  املؤسسات  االقتناء لدى  الشفافية يف سياسات  زيادة  الثقافية، وعىل  املمتلكات  التعامل يف 

أسواق األعامل الفنية والتحف األثرية القدمية العهد )العاديات(.

•  تعزيز وعي الجمهور العام بالقيمة ذات األهمية التي ينطوي عليها الرتاث الثقايف وكذلك بالرضر الفادح الذي   

تسببه الجرائم التي تُرتكب بشأنه.

ل املسؤولية من جانب العاملني يف هذا املجال والجمهور العام عند التعامل مع املواقع  •  تنمية اإلحساس بتحمُّ  

أو املمتلكات الثقافية، وبخاصٍة يف حالة االكتشاف الطارئة باملصادفة.

وأثناء ظروف األزمات، ومنها مثالً األزمات من صنع البرش وأزمات الكوارث الطبيعية، ميكن أن يؤدِّي االتجار باملمتلكات 

الثقافية إل نشوء سوق باطنية ُمدرَّة للربح داخل الدول وفيام بينها. ولذلك ينبغي للدول أن تنظر يف إنشاء ترتيبات 

التطبيق نطاق  رابعًا- 
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الثقافية وما يتصل به من جرائم يف  باملمتلكات  التعاون عىل مكافحة االتجار  محددة وتدابري مؤقتة تنفيذية لتعزيز 

أوضاع افرتاضية من هذا القبيل.

وينبغي للدول أيضاً أن تنظر يف تطبيق املبادئ التوجيهية الدولية عىل الظواهر الجديدة املحفوفة بالتحديات، ومنها 

مثالً ما يتعلق مبا يُسمى »التطهري الثقايف«)153( وبتمويل اإلرهاب من خالل االتجار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به 

من جرائم.

انظر، عىل سبيل املثال، مركز أنباء األمم املتحدة )United Nations News Centre( »الجمعية العامة تدعو إل الوقف الفوري للتدمري   )153(  

.http://www.un.org/arabic/news/focus/focus.asp?focusID=6 :الغاشم’ للرتاث الثقايف يف العراق«، 28 أيار/مايو 2015. متاح يف املوقع الشبيك’
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املبدأ التوجيهي 1
املادة/املوادالنصوص القانونية

5 و33الربوتوكول الثاين التفاقية الهاي لعام 1954 اخلاصة بحامية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلَّح )1999(

اتفاقية اليونسكو بشأن الوسائل التي ُتستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية 
بطرق غري مرشوعة )1970(

5 و7

 املبادئ التوجيهية العملية لتنفيذ االتفاقية بشأن الوسائل التي ُتستخَدم حلظر ومنع استرياد وتصدير 
ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة )2013(

الفقرات 12؛ و33 
إىل 38 

 اتفاقية املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص املتعلقة باملمتلكات الثقافية املرسوقة أو املصدرة بطرق 
غري مرشوعة )1995(

3 و4 )4(

4االتفاقية األوروبية حلامية الرتاث األثري )1992(

املبدأ التوجيهي 2
املادة/املوادالنصوص القانونية

املبادئ التوجيهية العملية لتنفيذ االتفاقية بشأن الوسائل التي ُتستخَدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل 
ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة )2013(

الفقرات 25 و33 
و34 و35 و87

املبدأ التوجيهي 3
املادة/املوادالنصوص القانونية

اتفاقية اليونسكو بشأن الوسائل التي ُتستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية 
بطرق غري مرشوعة )1970(

5 )ز( و16

2 )ب( و4املعاهدة النموذجية ملنع جرائم انتهاك الرتاث الثقايف للشعوب املوروث يف شكل ممتلكات منقولة )1990(

19-4االتفاقية بشأن محاية الرتاث الثقايف املغمور باملياه )2001(

الرسمية،  الوثائق  المعاهدات واالتفاقيات وغيرها من  األول-  المرفق 
الثقافية وإعادتها،  الممتلكات  مع أقسام مختارة تتعلق بحماية 
نة  قة على مبادئ توجيهية معيَّ المطبَّ
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املبدأ التوجيهي 4
املادة/املوادالنصوص القانونية

الربوتوكول الثاين التفاقية الهاي لعام 1954 اخلاصة بحامية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلَّح 
)1999(

5

اتفاقية اليونسكو بشأن الوسائل التي تستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية 
بطرق غري مرشوعة )1970(

5 و14

22االتفاقية بشأن محاية الرتاث الثقايف املغمور باملياه )2001(
خ 15 آذار/مارس 1993 3التوجيه اإلداري عن املجلس األورويب EEC/93/7 املؤرَّ

الفقرة 17قرار جملس األمن 2199 )2015( 

املبدأ التوجيهي 5
املادة/املوادالنصوص القانونية

اتفاقية اليونسكو بشأن الوسائل التي تستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية 
بطرق غري مرشوعة )1970(

5 )ه(

املبادئ التوجيهية العملية لتنفيذ االتفاقية بشأن الوسائل التي ُتستخَدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل 
ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة )2013(

الفقرات 49 إىل 51 
و71

31-2 )ب( و31-1اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية )2000(
8اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )2003(

املبدأ التوجيهي 6
املادة/املوادالنصوص القانونية

7اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية )2000(
8 و13 و31 و34اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )2003(

املبدأ التوجيهي 7
املادة/املوادالنصوص القانونية

25اتفاقية الهاي لعام 1954 اخلاصة بحامية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلَّح
اتفاقية اليونسكو بشأن الوسائل التي تستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية 

بطرق غري مرشوعة )1970(
5 و6

املبادئ التوجيهية لتنفيذ االتفاقية بشأن الوسائل التي ُتستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية 
املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة )2013(

الفقرات 72 إىل 80

30-2 )د(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية )2000(
21اتفاقية اليونسكو بشأن محاية الرتاث الثقايف املغمور باملياه )2001(

7اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )2003(
6االتفاقية األوروبية حلامية الرتاث األثري )1992(
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املبدأ التوجيهي 9
املادة/املوادالنصوص القانونية

اتفاقية اليونسكو بشأن الوسائل التي تستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية 
بطرق غري مرشوعة )1970(

6 و7

املبادئ التوجيهية لتنفيذ االتفاقية بشأن الوسائل التي ُتستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية 
املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة )2013(

الفقرات 68 إىل 70

2 )ه( و)ز(املعاهدة النموذجية ملنع جرائم انتهاك الرتاث الثقايف للشعوب املوروث يف شكل ممتلكات منقولة )1990(
رة بطرق غري مرشوعة )1995( 6االتفاقية املتعلقة باملمتلكات الثقافية املرسوقة أو املصدَّ

خة 18 كانون األول/ديسمرب  الالئحة التنظيمية الصادرة عن املجلس األورويب رقم 2009/116 املؤرَّ
2008 بشأن تصدير املمتلكات الثقافية )الصيغة املدونة(

2 و3 و4

املبدأ التوجيهي 11
املادة/املوادالنصوص القانونية

اتفاقية اليونسكو بشأن الوسائل التي تستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية 
بطرق غري مرشوعة )1970(

5

القواعد اخلاصة باألنشطة التي تستهدف الرتاث الثقايف املغمور باملياه امللحقة باالتفاقية بشأن محاية الرتاث 
الثقايف املغمور باملياه )2001(

القواعد 1 إىل 8 و25

2 و3االتفاقية األوروبية حلامية الرتاث األثري )1992(

املبدأ التوجيهي 12
املادة/املوادالنصوص القانونية

اتفاقية اليونسكو بشأن الوسائل التي تستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية 
بطرق غري مرشوعة )1970(

5 و10

املبادئ التوجيهية لتنفيذ االتفاقية بشأن الوسائل التي ُتستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية 
املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة )2013(

الفقرات 52 و53 
و81

2 )ح(املعاهدة النموذجية ملنع جرائم انتهاك الرتاث الثقايف للشعوب املوروث يف شكل ممتلكات منقولة )1990(
2 و20االتفاقية بشأن محاية الرتاث الثقايف املغمور باملياه )2001(

اتفاقية جملس أوروبا اإلطارية بشأن قيمة الرتاث الثقايف للمجتمع )2005(
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املبدأ التوجيهي 13
املادة/املوادالنصوص القانونية

1 )أ( و28اتفاقية الهاي لعام 1954 اخلاصة بحامية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلَّح
اتفاقية اليونسكو بشأن الوسائل التي تستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية 

بطرق غري مرشوعة )1970(
 1 )أ( و6 )ب( 

و7 )ب( و8 و10
الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املؤرخ 12 آب/أغسطس 1949، املتعلق بحامية ضحايا املنازعات 

املسلحة الدولية )الربوتوكول اإلضايف األول( )1977(
53 و85

15 الربوتوكول الثاين التفاقية الهاي لعام 1954 اخلاصة بحامية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلَّح )1999(
2 )ب( و3 )انظر أيضًا اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية )2000(

الفقرة األخرية من 
ديباجة قرار اجلمعية 

العامة 25/55(
1 )أ( و17االتفاقية بشأن محاية الرتاث الثقايف املغمور باملياه )2001()أ(

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )2003()ب(
1 )أ( و3 و12 االتفاقية األوروبية املتعلقة باجلرائم املتصلة باملمتلكات الثقافية )1985()ج( - مل تدخل حيِّز النفاذ بعد

والتذييل الثالث

املبدأ التوجيهي 15
املادة/املوادالنصوص القانونية

1اتفاقية الهاي لعام 1954 اخلاصة بحامية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلَّح )1954(
اتفاقية اليونسكو بشأن الوسائل التي تستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية 

بطرق غري مرشوعة )1970()د(
2

اتفاقية املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص املتعلقة باملمتلكات الثقافية املرسوقة أو املصدرة بطرق غري 
مرشوعة )1995()ه (

2 واملرفق

1االتفاقية بشأن محاية الرتاث الثقايف املغمور باملياه )2001( )و (

2 والتذييل الثايناالتفاقية األوروبية املتعلقة باجلرائم املتصلة باملمتلكات الثقافية )1985( - مل تدخل حيِّز النفاذ بعد
حة( )1992()ز ( 1اتفاقية أوروبا حلامية الرتاث األثري )الصيغة املنقَّ

الالئحة التنظيمية الصادرة عن جملس أوروبا رقم 2009/116 بشأن تصدير املمتلكات الثقافية )الصيغة 
نة( )2008( املدوَّ

1 واملرفق األول

املؤرخ 15 آذار/مارس 1993 بشأن إعادة   EEC/93/7  التوجيه اإلداري الصادر عن املجلس األورويب 
القطع ذات القيمة الثقافية التي تم نقلها بطرق غري قانونية من إقليم إحدى الدول األعضاء

1 واملرفق

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2562، الرقم 45694. )أ(   
الرقم 42146. املجلد 2349،  املعاهدات،  جمموعة  املتحدة،  األمم  )ب(   

الرقم 119. األوروبية،  املعاهدات  جمموعة  أوروبا،  جملس  )ج(   
الرقم 11806. املجلد 823،  املعاهدات،  جمموعة  املتحدة،  األمم  )د(   

الرقم 43718. املجلد 2421،  املعاهدات،  جمموعة  املتحدة،  األمم  )ه (   

الرقم 45694. املجلد 2562،  املعاهدات،  جمموعة  املتحدة،  األمم  )و(   

الرقم 33612. املجلد 1966،  املعاهدات،  جمموعة  املتحدة،  األمم  )ز(   
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املبدأ التوجيهي 16
املادة/املوادالنصوص القانونية

4 و28 من االتفاقية؛ اتفاقية الهاي لعام 1954 اخلاصة بحامية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح وبروتوكوهلا الثاين
15 من الربوتوكول 

الثاين
اتفاقية اليونسكو بشأن الوسائل التي تستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية 

بطرق غري مرشوعة )1970(
 1 )أ( و6 )ب( 

و7 )ب( و8
5 و6 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية )2000(

14 و23اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )2003(
1 )أ( و14 و17 االتفاقية بشأن محاية الرتاث الثقايف املغمور باملياه )2001(

الفقرة 6قرار اجلمعية العامة 180/66 )2011(
الفقرة 3قرار اجلمعية العامة 186/68 )2013(

القرار 7/5 املؤرخ 22 ترشين الثاين/أكتوبر 2010، املعنون “مكافحة اجلرائم املنّظمة عرب الوطنية املتعلقة 
باملمتلكات الثقافية” الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية 

لعام 2010
 1 و3 و12 االتفاقية األوروبية املتعلقة باجلرائم املتصلة باملمتلكات الثقافية )1985( - مل تدخل حيِّز النفاذ بعد

والتذييل الثاين
EC/2005/60 الصادر عن االحتاد األورويب بشأن منع استخدام النظام املايل ألغراض  التوجيه اإلداري 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب
7 و9 و17

املبدأ التوجيهي 17
املادة/املوادالنصوص القانونية

االتفاقية: 4 و28 اتفاقية الهاي لعام 1954 اخلاصة بحامية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح وبروتوكوهلا الثاين
والربوتوكول: 15

3 )ب(املعاهدة النموذجية ملنع جرائم انتهاك الرتاث الثقايف للشعوب املوروث يف شكل ممتلكات منقولة )1990(
10 و17االتفاقية بشأن محاية الرتاث الثقايف املغمور باملياه )2001(

االتفاقية األوروبية املتعلقة باجلرائم املتصلة باملمتلكات الثقافية )1985( - مل تدخل حيِّز النفاذ بعد

املبدأ التوجيهي 18
املادة/املوادالنصوص القانونية

9 و11 و17االتفاقية بشأن محاية الرتاث الثقايف املغمور باملياه )2001(
 1 و3 و12 االتفاقية األوروبية املتعلقة باجلرائم املتصلة باملمتلكات الثقافية )1985( - مل تدخل حيِّز النفاذ بعد

والتذييل الثاين
حة( )1992( 2االتفاقية بشأن محاية الرتاث الثقايف املغمور باملياه )الصيغة املنقَّ
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املبدأ التوجيهي 19
املادة/املوادالنصوص القانونية

2املعاهدة النموذجية ملنع جرائم انتهاك الرتاث الثقايف للشعوب املوروث يف شكل ممتلكات منقولة )1990()ح(
رة بطرق غري مرشوعة )1995( )ط( 4-4االتفاقية املتعلقة باملمتلكات الثقافية املرسوقة أو املصدَّ

رة بطرق غري مرشوعة )1995( 6االتفاقية املتعلقة باملمتلكات الثقافية املرسوقة أو املصدَّ
مدونة اليونسكو الدولية لألخالقيات املهنية لتجار املمتلكات الثقافية )1999(

املبدأ التوجيهي 20
املادة/املوادالنصوص القانونية

28اتفاقية الهاي اخلاصة بحامية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلَّح )1954(
اتفاقية اليونسكو بشأن الوسائل التي تستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية 

بطرق غري مرشوعة )1970(
 6 )ب( و7 )ب( 

و8 و10
15 )2(الربوتوكول الثاين التفاقية الهاي لعام 1954 اخلاصة بحامية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلَّح )1999(

11اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية )2000(
17االتفاقية بشأن محاية الرتاث الثقايف املغمور باملياه )2001(

30اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )2003(
إعالن سلفادور بشأن االسرتاتيجيات الشاملة ملواجهة التحديات العاملية: نظم منع اجلريمة والعدالة اجلنائية 

وتطورها يف عامل متغري )2010( )ي(
12

12االتفاقية األوروبية املتعلقة باجلرائم املتصلة باملمتلكات الثقافية )1985( - مل تدخل حيِّز النفاذ بعد

املبدأ التوجيهي 22
املادة/املوادالنصوص القانونية

31اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية )2000( )ك(
30 و34اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )2003( )ل(

املبدأ التوجيهي 23
املادةالنصوص القانونية

10اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية )2000(
26اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )2003(

أيلول/سبتمرب 1990: تقرير من إعداد األمانة  الثامن ملنع اجلريمة ومعاملة املجرمني، هافانا، 27 آب/أغسطس - 7  املتحدة  مؤمتر األمم  )ح(   
املرفق. باء-1،  الباب  األول،  الفصل   ،)A.91.IV.2 املبيع  رقم  املتحدة،  األمم  )منشورات  العامة 

الرقم 43718. املجلد 2421،  املعاهدات،  جمموعة  املتحدة،  األمم  )ط(   
مرفق. العامة 230/65،  اجلمعية  قرار  )ي(   

الرقم 39574. املجلد 2225،  املعاهدات،  جمموعة  املتحدة،  األمم  )ك(   

الرقم 42146. املجلد 2349،  املعاهدات،  جمموعة  املتحدة،  األمم  )ل(   
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املبدأ التوجيهي 24
املادةالنصوص القانونية

10اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية )2000(
26اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )2003(

املبدأ التوجيهي 25
املادةالنصوص القانونية

اتفاقية اليونسكو بشأن الوسائل التي تستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية 
بطرق غري مرشوعة )1970(

7 )ب( ،2،

رة بطرق غري مرشوعة )1995( 8 )3(االتفاقية املتعلقة باملمتلكات الثقافية املرسوقة أو املصدَّ
12 )1( و)2(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية )2000()م(

18االتفاقية بشأن محاية الرتاث الثقايف املغمور باملياه )2001()ن(

املبدأ التوجيهي 26
املادة/املوادالنصوص القانونية

12 )7(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية )2000(
31 )8(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )2003(

املبادئ التوجيهية لتنفيذ االتفاقية بشأن الوسائل التي ُتستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية 
املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة )2013(

 الفقرة 87؛ و93 
إىل 96

املبدأ التوجيهي 27
املادةالنصوص القانونية

12اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية )2000(
17االتفاقية بشأن محاية الرتاث الثقايف املغمور باملياه )2001(

31اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )2003(

املبدأ التوجيهي 29
املادة/املوادالنصوص القانونية

29اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية )2000(
36 و60اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )2003(

املبدأ التوجيهي 30
املادة/املوادالنصوص القانونية

27اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية )2000(
38 و48اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )2003(

الرقم 39574. املجلد 2252،  املعاهدات،  جمموعة  املتحدة،  األمم  )م(   

الرقم 45694. املجلد 2562،  املعاهدات،  جمموعة  املتحدة،  األمم  )ن(   



العملية المساعدة  أداة  84

املبدأ التوجيهي 31
املادة/املوادالنصوص القانونية

20 و24 و26اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية )2000(
32 و33 و38 و48 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )2003(

و50

املبدأ التوجيهي 32
املادة/املوادالنصوص القانونية

2ميثاق األمم املتحدة )1945(
28اتفاقية الهاي لعام 1954 اخلاصة بحامية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح وبروتوكوهلا الثاين

16الربوتوكول الثاين التفاقية الهاي لعام 1954 اخلاصة بحامية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح )1999(
4 و15اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية )2000(

42اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )2003(
13االتفاقية األوروبية املتعلقة باجلرائم املتصلة باملمتلكات الثقافية )1985( - مل تدخل حيِّز النفاذ بعد

املبدأ التوجيهي 33
املادة/املوادالنصوص القانونية

18اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية )2000( )س(
مواد متنوعةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية )2000(

43 و46اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )2003(
5 وما يليهااالتفاقية األوروبية املتعلقة باجلرائم املتصلة باملمتلكات الثقافية )1985( - مل تدخل حيِّز النفاذ بعد

املبدأ التوجيهي 34
املادة/املوادالنصوص القانونية

18اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية )2000(
43 و46اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )2003(

5 وما يليهااالتفاقية األوروبية املتعلقة باجلرائم املتصلة باملمتلكات الثقافية )1985( - مل تدخل حيِّز النفاذ بعد

املبدأ التوجيهي 36
املادةالنصوص القانونية

18الربوتوكول الثاين التفاقية الهاي لعام 1954 اخلاصة بحامية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلَّح
88الربوتوكول اإلضايف لعام 1977 التفاقية جنيف لعام 1949 

16اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية )2000(
44اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )2003(

الرقم 39574. املجلد 2225،  املعاهدات،  جمموعة  املتحدة،  األمم  )س(   
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املبدأ التوجيهي 37
املادةالنصوص القانونية

16اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية )2000(
44اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )2003(

املبدأ التوجيهي 38
املادةالنصوص القانونية

16، الفقرة 10اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية )2000(
44، الفقرة 11اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )2003(

املبدأ التوجيهي 39
املادة/املوادالنصوص القانونية

12 و13اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية )2000(
52 و54 و55 و57اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )2003(

املبدأ التوجيهي 40
املادة/املوادالنصوص القانونية

14 و30اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية )2000(
62اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )2003(

املبدأ التوجيهي 42
املادة/املوادالنصوص القانونية

18 و22اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية )2000(
41اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )2003(

املبدأ التوجيهي 43
املادة/املوادالنصوص القانونية

19اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية )2000(
48 و49اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )2003(

املبدأ التوجيهي 44
املادةالنصوص القانونية

29اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية )2000(
60اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )2003(

“ميثاق كورمايري” )املعتمد يف حلقة العمل التي نظمها فرع منع اجلريمة والعدالة اجلنائية يف مكتب 

األمم املتحدة يف فيينا، واملجلس االستشاري الدويل للشؤون العلمية والفنية التابع لشبكة برنامج 
األمم املتحدة ملنع اجلريمة والعدالة اجلنائية، واليونسكو(
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املبدأ التوجيهي 45
املادة/املوادالنصوص القانونية

4املعاهدة النموذجية ملنع جرائم انتهاك الرتاث الثقايف للشعوب املوروث يف شكل ممتلكات منقولة )1990(
18 و27 و28اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية )2000(

19االتفاقية بشأن محاية الرتاث الثقايف املغمور باملياه )2001(
46 و48اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )2003(

قرار املجلس االقتصادي واالجتامعي 23/2008
 القرار 7/5، مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية

لعام 2010
حة( )1992( 10االتفاقية األوروبية حلامية الرتاث األثري )الصيغة املنقَّ

7االتفاقية األوروبية املتعلقة باجلرائم املتصلة باملمتلكات الثقافية )1985( - مل تدخل حيِّز النفاذ بعد

املبدأ التوجيهي 46
املادة/املوادالنصوص القانونية

اتفاقية اليونسكو بشأن الوسائل التي تستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية 
بطرق غري مرشوعة )1970(

7 و13

4املعاهدة النموذجية ملنع جرائم انتهاك الرتاث الثقايف للشعوب املوروث يف شكل ممتلكات منقولة )1990(
رة بطرق غري مرشوعة )1995( االتفاقية املتعلقة باملمتلكات الثقافية املرسوقة أو املصدَّ

14 و25اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية )2000(
الفصل اخلامس و51 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )2003(

و57
6 و11االتفاقية األوروبية املتعلقة باجلرائم املتصلة باملمتلكات الثقافية )1992(

املؤرخ 15 آذار/مارس 1993 بشأن إعادة   93/7/EEC التوجيه اإلداري الصادر عن املجلس األورويب 
القطع ذات القيمة الثقافية التي تم نقلها بطرق غري قانونية من إقليم إحدى الدول األعضاء

املبدأ التوجيهي 47
املادة/املوادالنصوص القانونية

اتفاقية اليونسكو بشأن الوسائل التي تستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية 
بطرق غري مرشوعة )1970(

2

املبادئ التوجيهية لتنفيذ االتفاقية بشأن الوسائل التي ُتستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية 
املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة )2013(

الفقرات 25 و26 
و86 و90 و91 و95 

إىل 97
اتفاقية املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص املتعلقة باملمتلكات الثقافية املرسوقة أو املصدرة بطرق غري 

مرشوعة )1995(
3

أحكام متعددةأحكام اليونسكو واليونيدروا الترشيعية النموذجية بشأن ملكية الدولة لآلثار الثقافية غري املكتشفة )2011(
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ة بقصد توضيح بعض املصطلحات املعيَّنة. التعاريف الواردة أدناه مُعدَّ

بذل العناية الواجبة

يشري املصطلح »بذل العناية الواجبة« أو الحرص الواجب إل ترصُّفني يف عامل األعامل الفنية: األول قيام املشرتي بالتحرِّي عن أيِّ 

ظروف مشتبه فيها يُحتمل أن تاُلِبس العمل املفرد؛ والثاين قيام الضحية بالبحث عن املمتلكات املسوقة. وبذلك فإنَّ بذل العناية 

رة  الواجبة ال تدّل ضمناً عىل الحرص فقط عىل اجتناب اقتناء األغراض املنهوبة أو املسوقة رغامً عن إرادة من ميتلكها، ثم املصدَّ

عىل نحو غري مرشوع الحقاً إل خارج بلد املنشأ؛ بل من الرضوري أيضاً التمكُّن من إثبات ذلك من خالل املستندات املوثَّقة التي 

تبنيِّ باألدلة األصول القانونية للقطعة املعنية.

ة الدفع بحسن النيَّ

مذهب قانوين يسمح بنقل حق امللكية السليم، حتى عندما تكون القطعة مسوقة، إل شاٍر حسن النية، الذي يجب 

عليه، بناًء عىل ذلك، أن يكون قد نظر بعني االعتبار يف كل الظروف املحيطة باملعاملة التجارية أو الصفقة، مبا فيها 

األعامل  سوق  يف  املعروضة  واملنهوبة  املسوقة  الثقافية  القطع  مبفردات  الخاصان  اإلشكايل  والوضع  الراهن  الوضع 

الفنية. وبذلك، ميكن، يف بلدان معيَّنة ملشرتٍ بذل العناية والحرص الواجبني يف التحري عن الظروف املشتبه فيها فيام 

القطعة  مكان  بتعيني  الحقيقي  املالك  ما مل يقم  بها،  ويحتفظ  مسوقة  قطعة  يشرتي  أن  البائع  ملكية  بحق  يتعلق 

وبرفع دعوى السرتدادها يف غضون الفرتة املسموح بها قانونيًّا، أو يبنيِّ أنه بذل العناية والحرص الواجبني يف التحري 

عن أماكن وجودها.

السوق الرمادية

يشري هذا املصطلح إل وجود ’جيٍْب، مواٍز بني األسواق املتاحة يف »العامل العلوي« املرشوع والنظامي و»العامل السفيل« غري 

املرشوع وغري النظامي: فالسوق الرمادية ليست »سوداء« بشكل جازم وال »بيضاء« بشكل جازم، من حيث املرشوعية. ومتثِّل 

داً عىل سوق رمادية عابرة للحدود الوطنية تنطوي عىل عوامل  تجارة التحف األثرية القدمية العهد )العاديات( مثاالً معقَّ

ر التمييز بينها. حركية )ديناميات( مرشوعة وغري مرشوعة يتعذَّ

المصطلحات    مسرد  الثاني-  المرفق 
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غسل الممتلكات الثقافية

ر عىل نحو غري قانوين. وبعد تصدير الغرض بطريقة غري قانونية  عملية تكوين غشاء من املرشوعية لتلبيس غرض ُصدِّ

م منسوباً إل منشأ أصيل جديد: وبعد عملية الغسل هذه، تظهر  من بلد مصدرِه، يُعرَض علناً ويُنرَش يف فهارس ويقدَّ

القطعة وكأنها ذات منشأ مرشوع، ومن ثم ميكن تصديرها إل الخارج مجدداً.

النهـب

ل وغري املنشور، عن املواقع اآلثارية بغية الحصول عىل تحٍف أثرية قدمية العهد  التنقيب، غري املأذون به وغري املسجَّ

)عاديات( من أجل الربح التجاري. وميكن أن تكون العاديات املنهوبة مأخوذة أيضاً من أماكن أخرى إذا ما كانت هذه 

ملحقة باعتبارها جزءاً ال يتجزَّأ ببنية قدمية العهد.

المنشأ األصلي

يشري هذا املصطلح إل رسد تاريخي مللكية غرٍض ما أو عهدته أو موضعه. ويف حال افتقار أثر قديم العهد لهذا السد 

املعلومات  أو  األصيل«،  »املنشأ  والتعبري  التعبري  هذا  بني  اللبس  ينبغي  وال  املصدر«.  د  محدَّ »غري  أثراً  يُعترب  التاريخي 

. الوقائعية الخاصة مبوقع العثور عىل غرض أثري معنيَّ
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