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  فريق اخلرباء املعين باحلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩- ٢٧فيينا، 
  *تمن جدول األعمال املؤقَّ) ب (٢البند 

   يف جمالخذة تدابري لتدعيم إجراءات التصدي املتَّ
  والعدالة اجلنائية من أجل محاية املمتلكات  منع اجلرمية

  استعراض : تعلق باالجتار هباوخباصة فيما ي ة،الثقافي
  ملنع جرائم انتهاك التراث الثقايف  املعاهدة النموذجية

      للشعوب املوروث يف شكل ممتلكات منقولة
لمعاهدة النموذجية ملنع جرائم انتهاك التراث الثقايف لالفائدة احملتَملة     

 والتحسينات اليت ميكن للشعوب املوروث يف شكل ممتلكات منقولة
     ا عليهاإدخاهل

    **تقرير األمانة    
  ملخَّص  

، الـذي دعـا     ٢٠١١/٤٢أُعدَّ هذا التقرير عمالً بقـرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي               
فيه اجمللس الدول األعضاء إىل مواصلة تقدمي آرائها كتابة بشأن املعاهـدة النموذجيـة ملنـع جـرائم                  

كـات منقولـة، مبـا يف ذلـك آراؤهـا بـشأن             انتهاك التراث الثقايف للشعوب املوروث يف شـكل ممتل        
حتـسينات عليهـا يف أقـرب       أيِّ  جدوى هذه املعاهدة وما إذا كان من الضروري النظر يف إدخال            

، اسـتناداً إىل التعليقـات الـيت تلقّتـها، حتلـيالً وتقريـراً لتقـدميهما إىل         األمانـة ت  عـدَّ وأَ. وقت ممكـن  
ة املعين باحلماية من االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة يف           فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح العضوي     

  .اجتماعه القادم وإىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا الثانية والعشرين
  

                                                         
  * UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/1. 
 .ي املعلوماتقِّر يف تلخُّ التقرير بسبب التأ هذار تقدميتأخَّ **  
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    مةمقّد  -أوالً  
، املعنــَون ٢٠١١/٤٢ هــذا التقريــر عمــالً بقــرار اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي أُعــدَّ  -١
 يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية حلماية املمتلكات الثقافية، وخباصـة            تعزيز التدابري املتخذة  "

ودعــا اجمللــس الــدول األعــضاء، يف ذلــك القــرار، إىل مواصــلة تقــدمي ". فيمــا يتعلــق باالجتــار هبــا
آرائها كتابة بشأن املعاهدة النموذجية ملنع جرائم انتهاك التراث الثقـايف للـشعوب املـوروث يف                

ت منقولة، مبا يف ذلك آراؤها بـشأن جـدواها ومـا إذا كـان مـن الـضروري النظـر           شكل ممتلكا 
 علـى إعـداد حتليـل       األمانـة حتسينات عليها يف أقرب وقت ممكن بغرض مساعدة         أيِّ  يف إدخال   

وتقرير لتقدميهما إىل فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باحلماية مـن االجتـار               
قافية يف اجتماعه القادم وإىل جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة يف دورهتـا الثانيـة                 باملمتلكات الث 

  .والعشرين

ــةوعّممــت   -٢ ــشفوية   األمان ــدول األعــضاء املــذكرة ال  ٢١ة ؤرَّخــ امل٢٠١٢/٥٦ علــى ال
 الــيت أُرفقــت هبــا املعاهــدة النموذجيــة ملنــع جــرائم انتــهاك التــراث الثقــايف    ٢٠١٢مــارس /آذار

ملوروث يف شكل ممتلكات منقولة، تطلب إليها إبداء وجهات نظرها بـشأن الفائـدة              للشعوب ا 
  .احملتَملة للمعاهدة النموذجية والتحسينات اليت ميكن إدخاهلا عليها

وقد اعتمد مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنـع اجلرميـة ومعاملـة اجملـرمني، الـذي ُعقـد عـام               -٣
ــت هبـــ  ١٩٩٠ ــة ورّحبـ ــدة النموذجيـ ــا   ، املعاهـ ــة يف قرارهـ ــة العامـ ــ٤٥/١٢١ا اجلمعيـ    ؤرَّخ املـ

  .١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٤

، كانــت ثــالث عــشرة دولــة عــضواً، وهــي اجلزائــر   ٢٠١٢أبريــل / نيــسان٣٠وحــىت   -٤
ــدا وتوغــو       ــان وبولن ــا وإســرائيل والياب ــسا وأملاني ــا وإكــوادور وفرن ــا وكرواتي وأســتراليا وبلغاري

 ردَّت الـشمالية والواليـات املتحـدة األمريكيـة، قـد            إيرلندامى و عظواململكة املتحدة لربيطانيا ال   
ــشفوية   ــذكرة ال ــى امل ــدِّمومل . عل ــانتق ــدول أيَّ   )١( دولت ــك ال ــى املعاهــدة   مــن تل ــات عل  تعليق

  .ويرِد أدناه تلخيص للردود الواردة من الدول. النموذجية
    

                                                         
   لتبديإسرائيل إهنا ستغتنم فرصة انعقاد املؤمتر  يف حني قالت ، تعليقاتر إنه ليس لديها أيُّقالت اجلزائ )1(  

  .تعليقاتما لديها من 
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    الفائدة احملتَملة للمعاهدة النموذجية  -ثانياً  
    أستراليا    

ــة،        -٥ ــة للمعاهــدة النموذجي ــدة احملتَمل ــق بالفائ ــا يتعلّ ــا لكــي  أنَّالحظــت أســتراليا، فيم  عليه
تستطيع استخدام املعاهدة كنموذج لاللتـزام الثنـائي أن جتـري أوال مـشاورات مكثَّفـة مـع اجلهـات                 

  .املعنية الرئيسية
    

    كرواتيا    
األمــم املتحــدة املعــين   أعربــت كرواتيــا عــن ارتياحهــا للجهــود الــيت يبــذهلا مكتــب          -٦

قافيــة واألعمــال  الثتباملمتلكــاباملخــدرات واجلرميــة لتعزيــز األنــشطة الراميــة إىل منــع االجتــار   
. ل جــزءاً مــن جهــود األمــم املتحــدة املتواصــلة لوضــع حــد هلــذه املــشكلة    كِّالفنيــة، والــيت تــش 

ختـاذ التـدابري   ويتجلى ذلك أيـضاً يف اعتمـاد قـرارات ومواصـلة تـشجيع الـدول األعـضاء علـى ا            
  .الالزمة ملنع هذا النوع من اجلرمية ومكافحته

وأوضحت كرواتيا أهنا تواجه مشكلة سرقة املمتلكات الثقافية واألعمـال الفنيـة واملتـاجرة                -٧
 كرواتيـا   نَّومـن مث فـإ    . يها بـصورة غـري مـشروعة      غري املشروعة باملمتلكات الثقافية ونقلها من أراض      

ز التعاون الدويل حبثا عـن إجـراءات ناجعـة ومـشتركة تـروم منـع التجـارة                  مهتمة كل االهتمام بتعزي   
  .غري املشروعة وإعادة املمتلكات الثقافية املصدَّرة بصورة غري مشروعة إىل بلداهنا األصلية

ــة، وقالــت إ     -٨ ــدها للمعاهــدة النموذجي ــا عــن تأيي  املعاهــدة ميكــن أن  نَّوأعربــت كرواتي
بشأن الوسائل اليت ُتستخدم حلظـر ومنـع اسـترياد وتـصدير ونقـل         ل، مع اتفاقية اليونسكو     كِّتش

 واتفاقيــِة املعهــد الــدويل لتوحيــد ١٩٧٠ملكيــة املمتلكــات الثقافيــة بطــرق غــري مــشروعة لعــام  
ــانون اخلــاص   ــدروا(الق ــسروقة أو املــصدَّرة بطــرق غــري     ) اليوني ــة امل ــة باملمتلكــات الثقافي املتعلق

 لتوطيــد التعــاون وزيــادة فعاليـة أنــشطة الــدول األعــضاء  ، حــافزاً إضـافياً ١٩٩٥مـشروعة لعــام  
  .واملنظمات واملؤسسات الدولية اليت تعمل يف جمال محاية املمتلكات الثقافية

    
    إكوادور    

 إّبــان الــدورة )٢(متــه مــع دول أخــرى إكــوادور االقتــراح الــذي كانــت قــد قدّ كــرَّرت  -٩
دة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة، ودعـت           اخلامسة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتح      

                                                         
واجلمهورية ) اإلسالمية-مجهورية(وإيران ) البوليفارية-مجهورية (زويال وفنإكوادور والصني ومصر  هي )2(  

 .الدومينيكية وغريها
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فيه إىل وضع بروتوكول إضايف ُيلَحق باالتفاقية املتعلقة مبنـع االجتـار غـري املـشروع باملمتلكـات           
  .الثقافية

 املعاهدة النموذجية ينبغي أن ختضع لتنقـيح جـذري وأن ُيكْفَـلَ هلـا      أنَّورأت إكوادور     -١٠
 الـذي اعتمـده مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم       ٥/٧القـرار  قدر أكرب مـن االتـساق مـع روح        

املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف دورته اخلامسة، وذلك بغية استحداث صـكوك              
 الدول األطراف مـن اختـاذ إجـراءات ناجعـة يف مكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة لـيس يف            متكِّنجديدة  

نـع االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة ومكافحتـه ومعاقبتـه يف             جمال التعاون فحسب، بـل ويف جمـال م        
 تنقـيح املعاهـدة النموذجيـة ضـروري ألهنـا تـستند كليـة إىل                أنَّوتـرى إكـوادور     . إطار االتفاقية 

اتفاقيــة اليونــسكو بــشأن الوســائل الــيت ُتــستخدم حلظــر ومنــع اســترياد وتــصدير ونقــل ملكيــة     
وتلـك االتفاقيـة ال تفـي علـى حنـو فعـال             . ١٩٧٠ املمتلكات الثقافية بطرق غري مـشروعة لعـام       

هبدف محاية تراث الشعوب الثقايف وضمان رّد ذلـك التـراث يف حـال تـصديره علـى حنـو غـري                      
املشروع أو سرقته، وخصوصا عند احلصول علـى القطعـة األثريـة عـن طريـق عمليـات تنقيـب                    

حتياجات احلالية مـن حيـث   وناقشت إكوادور جوانب من االتفاقية رأت أهنا ال تليب اال     . سرية
محاية املمتلكات الثقافية، مبا يف ذلك حـصُر تقـدمي الطلبـات عـن طريـق القنـوات الدبلوماسـية،              

   )٣(.وعدُم اعتبار االجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية جرمية خطرية مبوجب االتفاقية
    

    فرنسا    
موذجيـة، إهنـا تفـّضل االتفاقيـات        قالت فرنسا، خبـصوص الفائـدة احملتملـة للمعاهـدة الن            -١١

  .الدولية على االتفاقات الثنائية يف املسائل املتعلقة باالجتار باملمتلكات الثقافية
    

    أملانيـا    
 املعاهــدة النموذجيــة ســبق أن نوقــشت باستفاضــة يف االجتمــاع األول إنَّقالــت أملانيــا   -١٢

، وخلُــص إىل أنــه بينمــا تــستخدم  ٢٠٠٩نــوفمرب /لفريــق اخلــرباء الــذي ُعقــد يف تــشرين الثــاين 
، ال تؤخذ املعاهدة النموذجيـة      ١٩٧٠بعض الدول اتفاقات ثنائية لتنفيذ اتفاقية اليونسكو لعام         

  . دولةأيِّ بعني االعتبار، ومن مث فهي ال ُتطّبق يف 

ذت التوجيــه  ونفَّــ١٩٧٠ علــى اتفاقيــة اليونــسكو لعــام صــدَّقتوأضــافت أملانيــا، الــيت   -١٣
93/7/EEC              الصادر عن االحتاد األورويب بـشأن إعـادة القطـع الثقافيـة الـيت أُخـذت بـصورة غـري

                                                         
 . من اتفاقية اليونسكو١٣، و)ب(و) أ (٧املادتان  )3(  
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. قانونيــة مــن إقلــيم إحــدى الــدول األعــضاء، أنــه ال حاجــة لــديها لتطبيــق املعاهــدة النموذجيــة  
ــا بــسائر الــدول       ــنظّم عالقــة أملاني ــانون االحتــاد األورويب ي ويرجــع جــزء مــن ذلــك إىل كــون ق

 مــنح نفــس الدرجــة مــن  قــرَّرتويرجــع جــزء آخــر إىل كــون أملانيــا قــد  األعــضاء يف االحتــاد، 
 إقامـة عالقـات     وبالتـايل فـإنَّ   . ١٩٧٠احلماية لكل الـدول األعـضاء يف اتفاقيـة اليونـسكو لعـام              

 بآليـة احلمايـة املتعـددة       ثنائية علـى حنـو مـا نـصت عليـه املعاهـدة النموذجيـة مـن شـأنه أن ُيـضرّ                     
  .نةًعيَّ ماًاألطراف هذا ويفيد بلدان

ورأت أملانيا أنه ال جمال لتطبيق املعاهـدة النموذجيـة نظـرا لوجـود قبـول دويل التفاقيـة                    -١٤
 EEC/93/7 دولة، وللتوجيـه     ١٢١، اليت يبلغ عدد الدول األطراف فيها        ١٩٧٠اليونسكو لعام   

 الـيت اعُتمـدت كـصك إضـايف         ١٩٩٥الصادر عـن االحتـاد األورويب، واتفاقيـة اليونيـدروا لعـام             
  .د األطرافمتعّد

    
    اليابان    

 إبــرام معاهــدات ثنائيــة تــستند إىل املعاهــدة النموذجيــة أمــر يعــود إىل    أنَّرأت اليابــان   -١٥
ــدول ــام     أنَّوأضــافت، مــستدركة،  . ال ــسكو لع ــة اليون ــستخدم أصــال اتفاقي ــدول األعــضاء ت  ال
يــة املمتلكــات  واختــذت تــدابري ضــمن اإلطــار املتعــدد األطــراف لالتفاقيــة مــن أجــل محا١٩٧٠

 مــن األمهيــة ومــن مث تعتــرب أنَّ. ورة غــري مــشروعةالثقافيــة مــن االســترياد والتــصدير والنقــل بــص
ال بالتزاماهتـا مبوجـب االتفاقيـة يف سـبيل التـصدي      مبكان أن تفي الدول األعـضاء علـى حنـو فعّـ        

 الـيت يبـدو أهنـا       وعليـه، فـال حاجـة إىل املعاهـدة النموذجيـة          . ملشكلة االجتار باملمتلكات الثقافية   
  .تنشئ إطاراً آخر منفصالً عن االتفاقية، ومن شأهنا أن تعقّد األمور

    
    توغو    

 كل املمتلكات الثقافية تقف شاهدة علـى حقيقـة تارخييـة أو علـى منـط      إنَّقالت توغو    -١٦
ــن           ــد م ــة أو معتق ــة تقني ــى براع ــاعي أو عل ــيم االجتم ــن أشــكال التنظ ــى شــكل م ــاة أو عل حي

ذلـك  . َع الثقايف الذي أنتجه البشر يف بيئـاهتم املختلفـة         وُتربز كل هذه العناصر التنوّ    . املعتقدات
ل مـن خـالل مـا ُينتجـه مـن أشـياء وِقطَـع، وهـذه هـي                   كَّجمتمع حملي تتش  يِّ  وية الثقافية أل   اهل أنَّ

 للممتلكـات  أنَّيـضاف إىل ذلـك     . اهلوية اليت جيب احلفـاظ عليهـا ونقلُهـا إىل األجيـال القادمـة             
لـــذا، جيـــب أن ُتمنـــع األنـــشطة الـــيت حتمـــل خطـــر تبديـــد   ". قيمـــة عامليـــة اســـتثنائية"الثقافيـــة 

 املعاهــدة النموذجيــة تفــي أنَّوَتــرى توغــو . املوجــودات، وأن يعاقــب عليهــا وُتعــاد املمتلكــات
هبذه احلاجة وتستجيب لشواغل البلدان النامية حيث أفضى تنامي الفقر والعوملة والتحـضر إىل              
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رقٍة وهنبٍ وسلبٍ للممتلكـات الثقافيـة لـصاحل البلـدان املتقدمـة النمـو ورعاياهـا ممـن                   حاالت س 
  .ميتلكون الوسائل املالية القتناء تلك الِقطَع

    
     الشماليةإيرلندااململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    

  املعاهــدة النموذجيــة حــادت عــن اتفاقيــة اليونــسكو لعــام      أنَّرأت اململكــة املتحــدة    -١٧
 نَّولُــوحظ أيــضاً أ.  هبــا أكثــر عــسراً وجــاءت أوســع نطاقــاً منــها، ممــا جعــل االســتعانة ١٩٧٠
 تـأيت بـصعوبة أخــرى، إذ تـوحي باعتمـاد تـشريع جديـد بـدل االعتمــاد        ٢ مـن املـادة   ٢الفقـرة  

  .على القوانني القائمة
    

    الواليات املتحدة األمريكية    
زهـا الـزمن بالنـسبة    و املعاهـدة النموذجيـة أداة جتا  أنَّاعتربت الواليات املتحدة األمريكية      -١٨

للبلدان الساعية إىل محاية ممتلكاهتا الثقافية من السلب أو النهب أو غريمها من صور فقـدان تلـك           
 من املعاهدة النموذجية، بأن ُيبيَّن تاريخ التصدير ٤ الشرط الوارد يف املادة      أنَّورأت  . املمتلكات

اهدة مقّوم الفعاليـة خـصوصا يف احلـاالت الـيت تنطـوي علـى االجتـار غـري                   غري املشروع، ُيفقد املع   
  .املشروع مبمتلكات ثقافية منهوبة مأخوذة من األرض أو من مواقع التراث الثقايف

ورأت الواليــات املتحــدة أنــه منــذ صـــياغة املعاهــدة النموذجيــة، ُوجــد الكــثري مـــن           -١٩
أَخـذت يف احلـسبان املـسائل املعاجلـة يف املعاهـدة،            اإلجراءات الثنائيـة واملتعـددة األطـراف الـيت          

وأشـارت الواليـات املتحـدة بوجـه        . ومن مث أضحت املعاهدة وقـد جتاوزهـا الـزمن واألحـداث           
الصكوك الدولية الالحقة ذات الـصلة بتعزيـز        ) أ( املعاهدة النموذجية قد نسختها      أنَّخاص إىل   

ل ال احلـصر الـصكوك الـيت اعتمـدها كـل مـن              منـها علـى سـبيل املثـا       (محاية املمتلكات الثقافيـة     
التعاون الواسع النطـاق علـى   ) ب(؛ و)اليونسكو واليونيدروا وجلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية    

التوّســع عـن ذي قبــل يف نــشر  ) ج(إنفـاذ القــانون والتركيـز علــى قـضايا املمتلكــات الثقافيـة؛ و    
ــة مبكافحــة االجتــ    ــارف املتعلق ــة واملع ــة؛    األدوات الدولي ــشروع يف املمتلكــات الثقافي ــري امل   ار غ

نظام دويل للتعاون املتعدد األطراف حلّ، إىل حـد بعيـد، حمـلّ التعـاون الثنـائي يف العديـد             ) د(و
  .من املسائل املتعلقة باملمتلكات الثقافية

أن ُيعمـد، عوضـا عـن الـسعي إىل اعتمـاد هـذه املعاهـدة                "واقترحت الواليات املتحـدة       -٢٠
 الثنائية أو تعديلها، إىل تشجيع الدول علـى االنـضمام إىل الـصكوك الدوليـة القائمـة              النموذجية

 املعاهـدة  أنَّ، إذ رأت "اليت تستهدف أصال محاية املمتلكـات الثقافيـة، مث تنفيـِذها بعـزم وثبـات             
النموذجية مل تُعد أداة ذات جدوى يف جمال التعـاون الـدويل علـى منـع اجلـرائم الـيت تـستهدف                      



 

V.12-53278 7 
 

UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/2 

 الواليــات املتحــدة أبرمــت، منــذ وضــع  أنَّولــوحظ، علــى ســبيل املثــال،  . كــات الثقافيــةاملمتل
ــة دون      ــة املمتلكــات الثقافي ــة املتعلقــة حبماي ــد مــن املعاهــدات الثنائي ــة، العدي املعاهــدة النموذجي
اإلحالة إىل املعاهـدة النموذجيـة كأسـاس للمفاوضـات، وأنـه ال أحـد مـن األطـراف املتفاوضـة                     

  . حد علمها، باملعاهدة النموذجيةاسترشد، على 

 املـشكلة   أسـاسَ  املعاهدة النموذجية ال تعـاجل       أنَّوأوضحت الواليات املتحدة أهنا تعترب        -٢١
املتمثل يف سلب املمتلكات الثقافيـة، وعلـى األخـص هنـب تلـك املمتلكـات وإزالتـها دون إذن                    

 هلـذه   تطرَّقـت وقـد   . ا بامليـاه  من املواقع الثقافية يف بـاطن األرض وعلـى سـطحها واملغمـور منـه              
  .١٩٩٥ واتفاقية اليونيدروا لعام ١٩٧٠املشكلة اتفاقية اليونسكو لعام 

 اســتراتيجيات ملنــع   املعاهــدة النموذجيــة ال تتــضمن أيَّ  أنَّورأت الواليــات املتحــدة    -٢٢
  . اجلرمية، على الرغم من عنواهنا الذي يوحي بذلك

  ا الواليــات املتحــدة علــى املعاهــدة النموذجيــة  ومــن بــني أوجــه القــصور الــيت ســجلته    -٢٣
 إعادة هـذه املمتلكـات عـن طريـق القنـوات            أنَّذلك  . ما يتعلق بكيفية إعادة املمتلكات الثقافية     

الدبلوماسية وفق ما نصت عليه املعاهدة إمنا تتيح إمكانية واحـدة إلعادهتـا، يف حـني أنـه ميكـن                    
مــثالً مــن خــالل اســتخدام التــشريعات  أن تكــون هنــاك خيــارات أخــرى، كــأن يكــون ذلــك   

  .اجلنائية والدعاوى املدنية السترداد املمتلكات الثقافية املهّربة ورّدها
    

       إدخاهلا على املعاهدة النموذجيةاليت ميكنالتحسينات     
    أستراليا    

ــل        -٢٤ ــوذج يقب ــة إىل من ــدة النموذجي ــل املعاه ــار حتوي ــتراليا خي ــدم  "اقترحــت أس ــار ع اختي
، وهو مـا يقتـضي مـن الـدول األطـراف أن ُتحـدد األحكـام الـيت تريـد اسـتبعادها مـن                         "التطبيق

ومن شـأن ذلـك أن يغـين عـن احلاجـة إىل         . التطبيق إن جاز ذلك قانونا مبقتضى القانون الدويل       
  .تبادل الرسائل

أن ) اإلنتربـول (والحظت أستراليا أيضا أنه إذا كان للمنظمة الدولية للـشرطة اجلنائيـة               -٢٥
 مـن املعاهـدة النموذجيـة،      ٤من املـادة    ) د( ٤تضن قاعدة البيانات املنصوص عليها يف الفقرة        حت

ــصرفة        ــة ال ــة اجلنائي ــسائل ذات الطبيع ــى امل ــك عل ــات تل ــدة البيان ــصر قاع ــول ألنَّفستقت    اإلنترب
ومن األمور املهمة أيضاً مـا إذا كـان املـالكون           . ال ميكن أن تشترك يف أحكام العقوبات املدنية       

ــة املــسروقة كمــا هــي احلــال بالنــسبة لــسجل       يتحملــون تكــاليف يف تــسجيل ممتلكــاهتم الثقافي
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   قوانينـها  أنَّ، إىل ٢مـن املـادة   ) هــ ( ٤وأشارت أسـتراليا، فيمـا خيـص الفقـرة     . املفقودات الفنية 
   تطبيـق الفقـرة     أنَّواعتـربت أسـتراليا     . ال تنص على محاية من نوع خاص للمـشتري حبـسن نيـة            

وسـيكون  .  سيكون أمرا معقّدا وباهظ التكلفة وكثيف االستخدام للموارد        ٢من املادة   ) ز( ٤
مــن العــسري علــى مــوظفي اجلمــارك واملــوظفني املــسؤولني عــن محايــة احلــدود أن يتبّينــوا مــا إذا 

وتـثري مـسألة زيـادة الـوعي، وفـق مـا تقـضي بـه                . كانت قطعة ما تندرج يف نطاق هذا املطلـب        
  .، تساؤالت عن التكاليف، وهي من القضايا الراهنة لدى أستراليا٢ادة من امل) ح( ٤الفقرة 

    
    بلغـاريا    

 بلغاريـــا، يف ردهـــا، عـــدداً مـــن التعـــديالت احملـــدَّدة إلدخاهلـــا علـــى املعاهـــدة قـــدَّمت  -٢٦
  :النموذجية، على النحو التايل

عوب اتفـاق ملنـع جــرائم انتـهاك تـراث الــش    : "تغـيري العنـوان ليـصبح كمــا يلـي      )أ(  
  ؛ "الثقايف املنقول

بعــد " اإلثنوغرافيــا"ينبغــي إضــافة كلمــة : ١ مــن املــادة ١فيمــا خيــص الفقــرة   )ب(  
  ؛"عصور ما قبل التاريخ"يف املقدمة، مع حذف عبارة " التاريخ"كلمة 

  ؛"العلم"بعد مفردة " التربية"ينبغي إضافة كلمة : ١من املادة ) ب( ١الفقرة   )ج(  

ــادة مــن ) د( ١الفقــرة   )د(   ــارة " املعــامل"ينبغــي االستعاضــة عــن مفــردة   : ١امل بعب
  ؛"القطع الثقافية النفيسة الثابتة"

ينبغــي االستعاضــة عــن عبــارة : ٢مــن املــادة ) ز(و) و (٤فيمــا يتعلــق بــالفقرة   )هـ(  
صـادرة مبقتـضى الـشروط الـواردة يف         " (إذن تـصدير أو وثيقـة مماثلـة       " بــعبارة " شهادة تـصدير  "

  ؛)١١٦/٢٠٠٩الالئحة رقم 

  ؛"يعرفون أهنا"ينبغي حذف عبارة : ٣من املادة ) ب(الفقرة الفرعية   )و(  

بعبــارة " طلبـات االسـترداد واإلعـادة   "ينبغـي االستعاضـة عـن عبـارة     : ٤املـادة    )ز(  
 الوسـائل الـيت     بشأن من االتفاقية    ٧لضمان االمتثال ألحكام املادة     " طلبات املصادرة واإلعادة  "

  . استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعةُتستخدم حلظر ومنع
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    إكوادور    
  .اقترحت إكوادور تنقيحات عديدة ميكن إدخاهلا على املعاهدة النموذجية  -٢٧

فقد اقترحت أن تأخذ املعاهـدة يف احلـسبان األشـكال اجلديـدة واملتطـورة مـن االجتـار                     -٢٨
ل ختطّـت املمارسـات القدميـة املعتِمـدة علـى مجـع املمتلكـات               باملمتلكات الثقافيـة، وهـي أشـكا      

  . وباتت على صلة باجلرمية املنظمة وغسل األموال واالجتار باملخدرات

واقترحت أن تركّز املعاهدة النموذجية على األشـكال املبتكـرة يف االجتـار باملمتلكـات           -٢٩
ــا املعلومــات، وهــي أشــكال    ــة باالســتعانة بتكنولوجي ــة  الثقافي مل ختــضع بعــُد للعقــاب أو املراقب

  .بسبب االفتقار إىل أساس قانوين كاف

واقترحت أن توصف اجلرائم اليت تطال املمتلكات الثقافية بأهنا جرائم عـابرة للحـدود                -٣٠
ــة اجلــرائم     ــدَرج يف فئ ــسقط بالتقــادم وأن ُت ــة وال ت  هــذا األمــر  إنَّوقالــت ". املــستجدة"الوطني

ومـن مث وجـب     . يـع شـعوب العـامل يف أن تكـون هلـم ثقافـة وهويـة               أساسي ملنع انتـهاك حـق مج      
لـى  توضع على حنـو مـشترك ع      ) يف مجلة إجراءات أخرى   (النص على إجراءات دهم ومصادرة      

 ذلك األمر كفيل باملساعدة يف رد املمتلكـات املـسروقة إىل        نَّوترى إكوادور أ  . صعيد عمليايت 
  .أصحاهبا الشرعيني، أال وُهم الشعب

ــذه         ور  -٣١ ــل ه ــرتكيب مث ــة م ــة حملاكم ــة دولي ــشاء حمكم ــار إلن ــالء االعتب ــي إي ــه ينبغ أت أن
  .األفعال

ودعــت إىل الــنص علــى إلغــاء املهلــة الزمنيــة ملالحقــة جــرائم التعــدي علــى املمتلكــات    -٣٢
 بـشأن عـدم الرجعيـة       ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لقانون املعاهـدات لعـام          ٢٨الثقافية، وفقا للمادة    

  .اهدات الدوليةيف تطبيق املع

 أنَّواقترحــت إكــوادور فــضال عــن ذلــك إدراج فقــرة إضــافية يف الديباجــة تــشري إىل       -٣٣
الثقافة حق من حقوق اإلنسان، وتنص على ضرورة أن تعمـل كـل الـدول علـى محايـة الثقافـة                     

ضــرر وخيــسر بــذلك العــامل أيِّ وكفالتــها، إذ جيــب أال تــصاب املمتلكــات الثقافيــة للــشعوب بــ
 ودعت إىل إضافة فقرة أخرى يف الديباجة تشري إىل أنه عندما يصاب التـراث الثقـايف                 .وسكانه

  .لدولة ما بالضرر أو ُيّتجر به هتتز اهلوية الوطنية لتلك الدولة

ــدة      -٣٤ ــوادور أن تنطبـــق املعاهـ ــاق التطبيـــق والتعريـــف، اقترحـــت إكـ ــا يتعلـــق بنطـ وفيمـ
  .طالبة أن ممتلكاهتا موجودة خارج دولة املنشأالنموذجية من اللحظة اليت تدرك فيها الدولة ال
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لكــي تتفــق  " دخــول"بكلمــة " اســترياد"واقترحــت كــذلك االستعاضــة عــن كلمــة       -٣٥
  .والتشريعات التجارية واجلمركية

مـــشتري : " املـــادة اخلاصـــة باملبـــادئ العامـــة تتـــضمن العبـــارة التاليـــةنَّوأشـــارت إىل أ  -٣٦
، ولكـن  "قة الـوارد ذكرهـا يف قائمـة قاعـدة البيانـات الدوليـة          املمتلكات الثقافية املنقولـة املـسرو     

ينبغي أالّ تكون الِقطَع املسروقة مقصورة على ما ورد ذكره يف قاعدة البيانـات، بـل ينبغـي أن                   
تشمل القطَع املقتناة نتيجة عمليات تنقيـب سـرية يف األرض وحتـت سـطح املـاء، والِقطـع الـيت                     

  .تطالب هبا الدول األطراف

ــيت ُنهبــت      وا  -٣٧ ــدول ال ــاجلزاءات الوضــع احلقيقــي لل ــة ب ــادة املتعلق ــاول امل قترحــت أن تتن
  .ممتلكاهتا الثقافية، واليت من غري املقبول هلا أن ُترسى عقوبات دنيا

واقترحت أن تنص املعاهدة النموذجية على تنسيق العمل بني اهليئات القضائية للـدول               -٣٨
  .األطراف الطالبة

 املــادة املتعلقــة بــاإلجراءات تعــزز آراءهــا   أنَّ، فــضال عــن ذلــك،  والحظــت إكــوادور  -٣٩
واقترحـت يف هـذا الـصدد االكتفـاء         .  للتطبيـق  ١٩٧٠بشأن عدم قابلية اتفاقية اليونـسكو لعـام         

بتقــدمي تقريــر تقــين وعلمــي حيــدد الِقطــع ويبــّين منــشأها الثقــايف، تــصدره الــسلطة املختــصة يف   
ودعـت أيـضاً إىل إلغـاء شـرط بيـان التـاريخ الـدقيق               .  الـدليل  الدولة الطالبة، بدل اشتراط تقدمي    

الذي حصلت فيه سرقة القطعة الثقافية أو إزالتها عن طريق عملية تنقيب سرية، ألنـه إذا كـان    
يستحيل إثبات تـصدير قطعـة مـا بـصورة غـري مـشروعة يف تـاريخ معـيَّن، فكيـف ميكـن إثبـات                         

  .سرقتها يف تاريخ حمدَّد
دور النظــر يف األخــذ مبنــاهج قانونيــة بديلــة فيمــا يتعلــق بتقــدمي الــدليل واقترحــت إكــوا  -٤٠

إلثبات ملكية دولة ما ملمتلكات ثقافية، كاالسـتعانة مـثال مبـا هـو قـائم مـن حبـوث علميـة عـن                        
ثقافة معّينة أو إجراء دراسات عن القطعة املعنية يضطلع هبا خرباء وتتنـاول الثقافـة ذات الـصلة                  

وهلـذه الغايـة، ينبغـي إضـافة حكـم يف املعاهـدة يقتـضي مـن الدولـة                   . خيهـا أو منشأ القطعـة وتار    
الطرف اليت توجد املمتلكات الثقافية للدولة الطالبة على أراضيها بصورة غـري قانونيـة أن تـوفر        

  .خرباء تقنيني بإمكاهنم املساعدة يف حتديد املمتلكات املطالب هبا

ض ملـشتري إحـدى القطـع الثقافيـة حبـسن           ودعت إىل حذف احلكم املتعلق بأداء تعـوي         -٤١
نية من املعاهدة النموذجية، على اعتبار أنه عند اقتناء قطـع مـن ممتلكـات ثقافيـة تعـود ملكيتـها             

ــة طــرف، ميكــن االفتــراض    املــشتري كــان علــى علــم مبــصدرها وبانتمائهــا الثقــايف    أنَّإىل دول
  .نّ من املفهوم أهنا ِقطع فريدة وفاخرةوقيمتها التارخيية، حبكم أهنا تباع عادةً بأسعار باهظة أل
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ودعــت إىل إيــالء االعتبــار لتقاســم الــدولتني الطــرفني، الدولــة الطالبــة والدولــة املتلقيــة   -٤٢
  .للطلب، النفقات املترتبة على إعادة املمتلكات

 خدمات اإلنترنت العامليني بـشأن دعـم      موفِّريوأشارت إىل إمكانية إبرام اتفاقات مع         -٤٣
  .ت رصد االجتار باملمتلكات الثقافيةعمليا

د دا من املستـصوب أن تقـضي املعاهـدة بإنـشاء سـلطة مركزيـة لتيـسري اسـتر                  نَّورأت أ   -٤٤
  .املمتلكات الثقافية

وختاما، اقترحت إكوادور، من أجل حتـسني عمليـة إعـادة املمتلكـات الثقافيـة، تـضمني            -٤٥
، الذي اعُتمـد يف دورة اجمللـس        ٢٠٠٨/٢٣عي  املعاهدة أحكام قرار اجمللس االقتصادي واالجتما     

 اليت يشّجع ٤، وخاصة الفقرة   ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢٤املوضوعية الثانية واألربعني اليت ُعقدت يف       
الدول األعـضاء الـيت تؤكـد ملكيتـها ملمتلكـات ثقافيـة علـى النظـر يف سـبل إصـدار                      "فيها اجمللس   

  ".بات املتعلقة بامللكية يف دول أخرىبيانات عن تلك امللكية بغية تيسري إنفاذ املطال
    

    رنساف    
 مـــن املعاهـــدة ٢مـــن املـــادة ) ز(و) هــــ( الفقـــرتني الفـــرعيتني نَّأشـــارت فرنـــسا إىل أ  -٤٦

فمـن املمكـن أن يـؤدي عـدم اعتبـار مـشتري املمتلكـات               . النموذجية يـشوهبما غمـوض شـديد      
ترياً اقتىن تلـك املمتلكـات حبـسن نيـة     الثقافية الوارد ذكرها يف قائمة قاعدة البيانات الدولية مش     

ــداً     ــة مقيَّ وشــّددت . إىل نــشوء مــشكلة، ال ســيما إذا كــان الولــوج إىل قاعــدة البيانــات الدولي
 إجراءات احلصول علـى شـهادات تـصدير علـى حنـو مـا تقتـضيه أحكـام الفقـرة                     أنَّفرنسا على   

ــة  ــادة  ) ز(الفرعي ــة هــي إجــراءات مره  ٢مــن امل ــدما   مــن املعاهــدة النموذجي   قــة، خــصوصاً عن
ومن شأن افتراض سـوء النيـة، الـذي يفـضي إىل اسـترداد املمتلكـات                . ال يكون املشتري خبرياً   

وأعربـت فرنـسا عـن قلقهـا إزاء     . تعويض، أن ينتهك احلق الدسـتوري يف امللكيـة  أيِّ دون دفع   
  .ما قد يكون ملثل هذه القواعد من أثر على سوق األعمال الفنية

    
    اليابان    

 الـنُّظم   بـأنَّ  اليابان، بشأن التحسينات املمكن إدخاهلا على املعاهـدة النموذجيـة،            ردَّت  -٤٧
طرية حول العامل ختتلف فيمـا يتعلـق بتجـرمي االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة والـسلوك                  قُنية ال القانو

تـرى   إمكانية حلصول اتفاق دويل بـشأن هـذه املـسألة، ال             ذي الصلة، وأهنا، إذ ال تستشعر أيَّ      
  .جدوى، من حيث الكفاءة، يف أن ُينظر يف تعديل املعاهدة النموذجية
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    تـوغـو    
  :اقترحت توغو، يف ردها، تعديل املعاهدة النموذجية يف عدد من اجملاالت  -٤٨

معاهــدة منوذجيــة بــشأن : "تعــديل عنــوان املعاهــدة ليــصبح علــى النحــو التــايل   )أ(  
ل جزءاً من التراث الثقـايف للـشعوب   كِّنقولة اليت تشية املاجلرائم اليت تستهدف املمتلكات الثقاف 

  ؛"وإعادة تلك املمتلكات

إدراج فقرة يف املعاهدة النموذجيـة تـنص علـى وضـع افتـراض قابـل للـدحض                     )ب(  
 القطع الثقافية غري املصحوبة مبستند ُيثْبت منشأها هـي ِقطـع غـري قانونيـة ظاهريـاً، وبـذلك                    بأنَّ

  ؛طعة ليصبح ملقى على عاتق مقتنيهادر الشرعي للقينقلب عبء إثبات املص

، ينبغي، لـضمان صـون اخلـصوصية، إضـافة          ٤ من املادة    ٤فيما يتعلق بالفقرة      )ج(  
رهنــاً بــالقوانني الوطنيــة، وخــصوصا ": عبــارة هبــذا املعــىن يف بدايــة اجلملــة، علــى غــرار مــا يلــي
  ".رام اخلصوصيةالقوانني املتعلقة بإمكانية احلصول على املعلومات وباحت

.  املعاهدة النموذجية ال تـنص علـى إجـراء لتـسوية النــزاعات             أنَّوالحظت توغو أيضاً      -٤٩
وبالتـايل  .  غىن عن مثل هذا اإلجـراء لتعزيـز قابليـة الـنص املقتـرح للتطبيـق                أنه ال  على   وشدَّدت

  . وفقاً لذلك٥تقترح توغو تعديل املادة 

 املعاهـدة   أنَّا فريـق اخلـرباء احلكـومي الـدويل مـن            وأيدت توغو املالحظات الـيت أبـداه        -٥٠
النموذجيــة ينبغــي أن تعــاجل بوجــه أفــضل مــشكلة دول العبــور الــيت تلعــب دورا يف إصــدار          

  .شهادات التصدير وإخفاء مصدر الِقطع الثقافية

 الغايــة املنــشودة مــن نــص املعاهــدة النموذجيــة تتــسق أكثــر مــع نــص   أنَّورأت توغــو   -٥١
 على فريق اخلرباء احلكـومي الـدويل أن ينظـر           أنَّولذلك ترى   . لتني متعاقدتني يتخطى نطاق دو  

إلنشاء صك متعدد األطراف يتيح إمكانيـة مراقبـة تنقـل    "يف إمكانية تعديل املعاهدة النموذجية      
اسـترياد  ) أ: (املمتلكات الثقافيـة بـني الـدول األعـضاء، ويقـضي صـراحة بـأن متتنـع الـدول عـن                    

إذن بتــصدير ممتلكــات أيِّ إصــدار ) ب(ة املــصدَّرة بــصورة غــري مــشروعة و املمتلكــات الثقافيــ
  ".ثقافية مستوَردة إىل إقليمها بدون رخصة تصدير صحيحة

    
    الواليات املتحدة األمريكية    

دعــت الواليــات املتحــدة، يف معــرض نظرهــا يف التعــديالت املمكــن إدخاهلــا علــى            -٥٢
  .الواردة يف الفقرة االفتتاحية للمعاهدة" غري املشروع"املعاهدة النموذجية، إىل تعريف عبارة 
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 ١الـوارد يف الفقـرة    " املمتلكـات الثقافيـة املنقولـة     " تعريـف    نَّورأت الواليات املتحدة أ     -٥٣
 يــأيت مبــشكلة، إذ يــورد ِقطعــاً غــري مــشمولة باحلمايــة مبوجــب قوانينــها علــى أهنــا   ١مــن املــادة 

  ".ألمهية لعلم اإلحاثةاملواد ذات ا"ممتلكات ثقافية، مثل 

، الـيت تـنص علـى    ٢مـن املـادة   ) أ( ١ مـضمون الفقـرة     أنَّوالحظت الواليات املتحـدة       -٥٤
ــة    ــة   ‘ ٢‘"حظــر اســترياد وتــصدير املمتلكــات الثقافي املــصدَّرة بــشكل غــري مــشروع مــن الدول

ولـذلك شـجعت الواليـات      . ١٩٧٠، مشمول أصال باتفاقية اليونسكو لعـام        "الطرف األخرى 
  .تحدة الدول على التصديق على تلك االتفاقية وتنفيذها عوضا عن املعاهدة النموذجيةامل

 مـن  ٢مـن املـادة   ) ج( ١وأشارت الواليات املتحدة إىل صـعوبة تنفيـذ أحكـام الفقـرة               -٥٥
 مثل هذا التشريع لن يكون دستورياً يف الواليات املتحدة اليت ال ميكـن              ألنَّاملعاهدة النموذجية   

ــة        أن إالَّ ــة، ملعاقب ــوانني املنطبق ــة تتماشــى مــع دســتورها وغــريه مــن الق تتخــذ خطــوات معقول
  . األشخاص الضالعني يف مثل هذه املؤامرات عند خرقهم لقانون الواليات املتحدة

، قالــت الواليــات ٤ مــن املــادة ٤، والفقــرة ٢مــن املــادة ) د(١وفيمــا يتعلــق بــالفقرة    -٥٦
نات دولية تديرها حالياً منظمة اإلنتربول، وهـي أداة أساسـية           املتحدة إنه يوجد أصال قاعدة بيا     

وقـد ُوضـعت قاعـدة    . يف مكافحة االجتار باملمتلكات الثقافية ومتاحة جلميـع أعـضاء اإلنتربـول        
البيانات هذه علـى اإلنترنـت يف مطلـع العقـد األول مـن هـذا القـرن علـى أثـر اعتمـاد املعاهـدة                          

. د أوجــه جتــاوز األحــداث للمعاهــدة إىل حــد بعيــدالنموذجيــة، وهــي تــسلط الــضوء علــى أحــ
 اإلنتربول منظمة متعددة األطراف وتتيح إطاراً دولياً للتواصل والتحليل فيمـا يتعلـق              وقالت إنَّ 

باملمتلكات الثقافية املنقولة أوسـَع نطاقـاً بكـثري ممـا ميكـن أن تتيحـه سلـسلة مـن اتفاقـات ثنائيـة             
  .أضيق نطاقاً

األحكــام معقَّــدة مــن الناحيــة التركيبيــة وغــري واضــحة فيمــا يتعلــق   هــذه نَّوأضــافت أ  -٥٧
، تتــيح اتفاقيــة "حبــسن نيــة"وأوضــحت أنــه فيمــا خيــص املــشترين . مبعاملــة املــشتري حبــسن نيــة

. إطــاراً أمشــل ألنــواع احلمايــة واملــسؤوليات)  منــها٤وخاصــة املــادة  (١٩٩٥اليونيــدروا لعــام 
ا لعــام وإىل أن تنظــر يف التــصديق علــى اتفاقيــة اليونيــدر ودعــت البلــدان الــيت لــديها االســتعداد  

، ١٩٩٠ وتنفيذها، وهي االتفاقية اليت بدأ نفاذها بعد اعتماد املعاهـدة النموذجيـة عـام             ١٩٩٥
  .فنسخت أحكاُمها، منطقياً، أحكام املعاهدة النموذجية

قلقها من كوهنـا    ، أعربت الواليات املتحدة عن      ٢من املادة   ) و(١وفيما يتعلّق بالفقرة      -٥٨
ال تستطيع، مبوجب قوانينها أن تـنظّم تـصدير املمتلكـات الثقافيـة، وبالتـايل ال ميكنـها أن تـوفر                 

 قـانون الواليـات     أنَّيـضاف إىل ذلـك      .  الثقافية اليت تغـادر إقليمهـا      تللممتلكاأذونات تصدير   
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قيــيم أذونــات  وال بت(املتحــدة ال يــسمح بإنفــاذ قــوانني البلــدان األخــرى اخلاصــة بالتــصدير        
  .إالّ يف حاالت حمدَّدة يسمح هبا قانون الواليات املتحدة احلايل) التصدير

ــادة     -٥٩ ــق بامل ــا يتعل ــا فيم ــإن٣َّأم ــدول     ، ف ــشجيع ال ــه ينبغــي ت ــرى أن ــات املتحــدة ت  الوالي
 إنـشاء  أنَّذلـك  . األعضاء علـى القيـام هبـذه اجلهـود سـواء كـان هنـاك اتفـاق ثنـائي أم مل يكـن                     

  .عالقة ثنائية معّينةأيِّ نفيذها شأن داخلي من شؤون الدولة مبعزل عن اجلزاءات وت

 قنـوات إنفـاذ القـانون،       نَّ، ترى الواليات املتحـدة أ     ٤ من املادة    ١وفيما يتعلق بالفقرة      -٦٠
ولــيس القنــوات الدبلوماســية، كــثرياً مــا تكــون الــسبيل األكثــر ســرعة وفعاليــة يف اســترداد          

 االتفاقـات الثنائيـة القائمـة،    وفضالً عـن ذلـك، فـإنَّ   . صورة غري مشروعة هبا ب املتَّجراملمتلكات  
 ٥٠اليت دخلت الواليـات املتحـدة يف مـا ال يقـل عـن               (مثل معاهدات تبادل املساعدة القانونية      

واتفاقـات املـساعدة املتبادلـة بـني اإلدارات اجلمركيـة، تـشكل             ) معاهدة منها مـع بلـدان خمتلفـة       
. قامـة تعـاون قـانوين ثنـائي، مبـا يف ذلـك يف قـضايا املمتلكـات الثقافيـة                   وسيلة متاحة ومفيـدة إل    

 علـى اسـتخدام   ٤وترى الواليات املتحـدة أنـه وإن كانـت املعاهـدة النموذجيـة تـنص يف املـادة          
املمتلكــات الثقافيــة، فإهنــا ال تــنص خبــالف " اســترداد وإعــادة"القنــوات الدبلوماســية ألغــراض 

ممتلكـات  أيِّ  تضي من الدول الطالبة تفعيـل اسـترداد وإعـادة           واجب جوهري يق  أيِّ  ذلك على   
من هذا القبيل ُسرقت يف الدولة الطـرف األخـرى أو ُصـّدرت بـشكل غـري مـشروع مـن تلـك                       

ــة الطــرف  ــك . الدول ــى    أنَّ ذل ــصر عل ــادة تقت ــك امل ــراءات"تل ــات   " اإلج ــى توقع ــنص عل وال ت
دول املنــشأ، إن مل يكــن مــن وإضــافة إىل ذلــك، ســيكون مــن الــصعوبة مبكــان علــى . جوهريــة

قطعــة منهوبــة ُصــّدرت بطريقــة غــري " تــاريخ تــصدير"املــستحيل عليهــا، أن تقــّدم الــدليل علــى 
فاشتراط تقدمي هذا النوع من األدلة ال يفيد سوى بلدان السوق وسـيجعل املعاهـدة               . مشروعة

دت خـسائر جـراء   النموذجية تكاد تكون عدمية الفعالية يف مساندة مطالبـات البلـدان الـيت تكبّـ        
  . االجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية املنهوبة

 أمـام الـدول     نَّ، أ ٤ مـن املـادة      ٤ يتعلـق بـالفقرة      واعتربت الواليات املتحـدة أيـضاً، فيمـا         -٦١
ــام        ــصوَّراً يف ع ــيت مل يكــن بعــضها متاحــاً أو مت ــد مــن مــصادر املعلومــات ال . ١٩٩٠اآلن العدي

ــادل املعلو   ــك تب ــشمل ذل ــة   وي ــوات ثنائي ــات يف قن ــة    (م ــساعدة القانوني ــادل امل ــدات تب ــل معاه مث
  ).مثل اإلنتربول(وقنوات متعددة األطراف ) واتفاقات املساعدة املتبادلة بني اإلدارات اجلمركية

 لـدى اليونـسكو   نَّ، قالت الواليـات املتحـدة إ  ٥فقرة  وفيما يتعلّق باملطلب الوارد يف ال       -٦٢
انني الوطنية املتعلقة باملمتلكات الثقافية، وهـي متاحـة جلميـع الـدول             قاعدة بيانات تتضمن القو   

  .أطراف أخرى مهتمةيِّ األعضاء وأل
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    مالحظات ختامية    
ــدة       -٦٣ ــدوى املعاهـ ــشأن جـ ــها ردود، بـ ــيت وردت منـ ــضاء، الـ ــدول األعـ ختتلـــف آراء الـ

  .النموذجية

 توغـو اقترحـت     بـل إنَّ  . ةفبعض الدول يرى إمكانية إجيابية جلدوى املعاهدة النموذجيـ          -٦٤
بعـد  (أن ينظر اجتماع فريق اخلرباء احلكـومي الـدويل يف اقتـراح االرتقـاء باملعاهـدة النموذجيـة          

  .إىل مرتبة صك متعدد األطراف) إدخال تعديالت عليها

 املعاهدة النموذجية ال جتـدي نفعـا،   خرى، رأت بعض الدول املستجيبة أنَّ    ومن جهة أ    -٦٥
 ١٩٧٠ولية، أصال، تعاجل القضية نفسها، وهـي اتفاقيـة اليونـسكو لعـام             نظرا لوجود صكوك د   

ــدروا لعــام   ــة اليوني ــه ١٩٩٥واتفاقي ــشأن    EEC/93/7، والتوجي الــصادر عــن االحتــاد األورويب ب
إعادة القطع الثقافية اليت أُخذت بصورة غري قانونية مـن إقلـيم إحـدى الـدول األعـضاء، الـذي                    

  .يقتصر على دول االحتاد

ــدول املــستجيبة، علــى كــال اجلــانبني، إىل مــواطن الــضعف الــيت تــشوب      و  -٦٦ أشــارت ال
يف ذلـك فرصـة جلعـل املعاهـدة أقـوى،           أنَّ  ولكن، بينما رأت بعض الدول      . املعاهدة النموذجية 

  .رأت دول أخرى يف ذلك سببا يؤكّد عدم جدواها

ا بعـض فقـرات   وسلطت بعض الدول الضوء على املسائل اإلشكالية اليت تنطوي عليهـ         -٦٧
 أو تنفيــذها علــى املعاهــدة النموذجيــة وجتعــل مــن العــسري االســتعانة هبــا علــى الــصعيد الثنــائي   

  .املستوى الوطين

 العديد من الدول املستجيبة مقترحات حمدَّدة بشأن حتسني املعاهـدة النموذجيـة،             وقدَّم  -٦٨
  .لكي ينظر فيها فريق اخلرباء احلكومي الدويل

ــضية محا   -٦٩ ــال      وظلّــت ق ــة مــن االجتــار غــري املــشروع وســائر األفع ــة املمتلكــات الثقافي ي
ومـن الـضروري أن توفِّـق اسـتنتاجات فريـق           . اإلجرامية مصدر قلق للدول اليت بعثت بردودها      

اخلرباء احلكومي الدويل وتوصياته بشأن هذه املسألة بني آراء الدول األعضاء املتباينـة للتوصـل               
يـة املـضي قُـُدماً فيمـا خيـص املعاهـدة وتقـدمي مقترحـات إىل جلنـة                   إىل توافق يف اآلراء حول كيف     

  .منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا الثانية والعشرين

  


