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  املعين باملساعدة التقنية فريق اخلرباء احلكوميني العامل
  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٨ و١٧فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقت٧البند 

  تطبيق الدول األطراف اتفاقيةَ األمم املتحدة ملكافحة 
اجلرائم املرتكبة ضد  عرب الوطنية على اجلرمية املنظَّمة

  املمتلكات الثقافية

  بالتعاون الدويلاملعين  يق العاملفرال
  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٨ و١٦ و١٥فيينا، 
  ** من جدول األعمال املؤقت٧البند 

  تطبيق الدول األطراف اتفاقيةَ األمم املتحدة ملكافحة 
  اجلرائم املرتكبة ضد  عرب الوطنية على اجلرمية املنظَّمة

          املمتلكات الثقافية
 عرب اجلرمية املنظَّمة األمم املتحدة ملكافحة  اتفاقيةَطراف الدول األتطبيق    

        على اجلرائم املرتكبة ضد املمتلكات الثقافية الوطنية
      تقرير األمانة     

    مقدِّمة  -أوالً  
 عــرب الوطنيــة املنظَّمــةمكافحــة اجلــرائم " املعنــون ٥/٧ بــالقرار عمــالًأُعــّد هــذا التقريــر   -١

، الذي اعتمده مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                "قافيةاملتعلقة باملمتلكات الث  
ويف ذلــك القــرار، طُلــب إىل األمانــة أن تعــّد .  عــرب الوطنيــة يف دورتــه اخلامــسةاجلرميــة املنظَّمــة

تقريــراً حتليليــاً بــشأن تطبيــق الــدول األطــراف لالتفاقيــة فيمــا خيــص اجلــرائم املرتكبــة ضــد            
لكــي ينظــر فيــه فريــق اخلــرباء احلكــوميني العامــل املعــين باملــساعدة التقنيــة    املمتلكــات الثقافيــة 

  .والفريق العامل املعين بالتعاون الدويل

                                                         
  *  CTOC/COP/WG.2/2012/1. 

  **  CTOC/COP/WG.3/2012/1. 
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ــة        -٢ ــساعدة التقني ــق العامــل املعــين بامل ــؤمتر كــذلك إىل الفري ــرار، طلــب امل ويف ذلــك الق
متر األطـراف يف اتفاقيـة       توصيات لينظر فيها مـؤ     ُيقدِّماوالفريق العامل املعين بالتعاون الدويل أن       

 عـرب الوطنيـة، مـن أجـل تـرويج تطبيـق االتفاقيـة تطبيقـاً                 اجلرميـة املنظَّمـة   األمم املتحدة ملكافحـة     
عملياً، وذلك بالنظر يف نطاق املعايري القائمة ومالءمتها وكذلك يف وضـع معـايري أخـرى، مـع                  

الـدويل، مبـا يف ذلـك املـساعدة      إيالء االهتمام الواجب يف هذا الشأن جلوانب التجرمي والتعاون          
  )١(.ية املتبادلة وتسليم اجملرمنيالقانون

 أيضا على تزويد األمانـة باملعلومـات مـن           األطرافَ  الدولَ ٥/٧ يف قراره    وحثّ املؤمترُ   -٣
، وزَّعت األمانة مـذكرة شـفوية تطلـب         ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٧ويف  . أجل إعداد هذا التقرير   

، بأمثلــة علــى ٢٠١٢مــايو / أيــار٢٥ تــوايف األمانــة، حبلــول يــوم فيهــا إىل الــدول األطــراف أن
 عـرب   اجلرميـة املنظَّمـة   التطبيق العملـي، علـى املـستوى الـوطين، التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                  

الوطنية فيما خيص اجلـرائم املرتكبـة ضـد املمتلكـات الثقافيـة، وخـصوصا فيمـا يتعلـق بـالتجرمي                     
ن هذا التقريـر    ويتضّم.  املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم اجملرمني     والتعاون الدويل، مبا يف ذلك    

  .٢٠١٢يونيه / حزيران١٣موجزا للردود اليت قدَّمتها الدول األطراف حىت 
    

    التجرمي  -ثانياً  
 الــدول نقــص التــشريعات اجلنائيــة املتوائمــة باعتبــاره عقبــة رئيــسية يف ســبيل    حــدَّدت  -٤

 حمـدَّدة وأشـارت دول كـثرية إىل أهنـا لـيس لـديها تـشريعات جنائيـة                 . محاية املمتلكـات الثقافيـة    
ــة  ــة املمتلكــات الثقافي ــة ويعاقــب عليهــا    . حلماي وحيظــر بعــض البلــدان ســرقة املمتلكــات الثقافي

شـيء آخـر، دون     أيِّ  ى هبـا لـسرقة      مبوجب القانون اجلنائي العام، بالطريقـة نفـسها الـيت يتـصدّ           
 بلــدانا عديــدة مــن بلــدان املَــصدر أفــادت بأهنــا نَّبيــد أ. يمتــهاإيــالء اعتبــار لطابعهــا اخلــاص وق

عرَّفت جرائم على حنو صارم ودقيـق فيمـا يتعلـق باالّتجـار باملمتلكـات الثقافيـة ومـا يتـصل بـه               
  . مرتكبيها عقوبات قاسيةعلىمن جرائم، وأهنا تفرض 

    
    اجلزائر    

يونــسكو بــشأن الوســائل الــيت أفــادت اجلزائــر بأهنــا كانــت قــد صــدَّقت علــى اتفاقيــة ال  -٥
 املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة لعـام        ملكيةُتستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل       

، واتفاقية املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص املتعلقة باملمتلكات الثقافية املـسروقة أو            ١٩٧٠

                                                         
 .CTOC/COP/2010/12انظر أيضا الوثيقة   )1(  



 

V.12-55172 3 
 

  
CTOC/COP/WG.2/2012/3 
CTOC/COP/WG.3/2012/4 

تعلقة حبمايـة التـراث العـاملي        امل ١٩٧٣، واتفاقية عام    ١٩٩٥ غري مشروعة لعام     طرقاملصدرة ب 
  .الثقايف والطبيعي، وأهنا اعتمدت تشريعات وطنية متتثل هلذه الصكوك

 واملتعلــق ١٩٩٨يونيــه / حزيــران١٥خ  املــؤّر٤-٩٨واعتمــدت اجلزائــر القــانون رقــم   -٦
حبمايــة التــراث الثقــايف، الــذي يعاقَــب مبوجبــه علــى اجلــرائم املرتكبــة ضــد املمتلكــات الثقافيــة    

وتـشمل هـذه اجلـرائم     . س ملدة تتراوح بني ستة أشهر ومخس سنوات وغرامة مالية كـبرية           باحلب
سرقة أو إخفاء األشياء املكتشفة أثناء عمليـات التنقيـب أو األحبـاث الـيت جتـرى حتـت                   : ما يلي 

ــصنَّفة أو األشــياء املتأتّ      ــوائم اجلــرد أو األشــياء امل ــة مــن  ســطح البحــر واألشــياء املــسجلة يف ق ي
وحيظر هذا القانون أيـضا التـصدير غـري املـشروع           .  جتزئة ممتلكات ثقافية غري منقولة     تفكيك أو 

للممتلكــات الثقافيــة املنقولــة ســواء كانــت أو مل تكــن مــصّنفة أو مــسّجلة أو يف قائمــة جــرد،   
وكذلك االسترياد غري القانوين للممتلكات الثقافية املنقولة اليت يعترف بلدها األصـلي بقيمتـها              

  .ة أو الفنية أو األثريةالتارخيي
ــانون رقـــم     -٧  / آب٢٣خ  املـــؤّر٠٦-٠٥وعـــالوة علـــى ذلـــك، اعتمـــدت اجلزائـــر القـ

ــهريب ٢٠٠٥أغــسطس  ــق مبكافحــة الت ــى هتريــب    .  املتعل ــانون، يعاقَــب عل ومبوجــب هــذا الق
التحف الفنية أو املمتلكات األثرية باحلبس من سنة واحدة إىل مخس سنوات وبغرامـة تـساوي             

وُتشدَّد العقوبة، على سبيل املثال، عندما ُيرتكـب هتريـب املمتلكـات الثقافيـة              . لكاتقيمة املمت 
 مــن ِقبــل ثالثــة أشــخاص فــأكثر، أو عنــدما ُتكتــشف البــضائع املهرَّبــة داخــل جتويفــات أو أيِّ   

أة خصيـصا لغـرض أنـشطة التـهريب، أو عنـدما ُيرتكـب هتريـب املمتلكـات                  أماكن أخرى مهيّـ   
ــة باســتعمال و  ــة  الثقافي ــا   . ســائل النقــل أو األســلحة الناري ــضا التزام ــانون نفــسه أي ويفــرض الق

وُتــشدَّد العقوبــة إذا كــان مرتكــب التــهريب مهنيــاً يتعامــل مــع . بــاإلبالغ عــن أفعــال التــهريب
ويـسمح القـانون بتخفيـف العقوبـة عنـدما يتعـاون اجملـرم تعاونـا فّعـاال مـع                    . املمتلكات الثقافيـة  

  . التحّري اخلاصةحالة استخدام أساليبسلطات إنفاذ القانون ويف 
    

    بلغاريا    
 احلاالت املتعلقة بتنفيذ االتفاقية على اجلرائم املرتكبـة ضـد           نَّأفادت بلغاريا يف رّدها بأ      -٨

املمتلكات الثقافية، مبا يف ذلك التجرمي والتعاون الـدويل، تتـصدى هلـا املديريـة العامـة ملكافحـة                   
 إدارة اجلمارك بـوزارة املاليـة متـارس         نَّما أفادت بلغاريا بأ   ك. الداخلية يف وزارة    اجلرمية املنظَّمة 

واليات تتعلق مبكافحة االّتجار باملمتلكات الثقافيـة وأهنـا تتعـاون مـع غريهـا مـن أجهـزة إنفـاذ                  
وتعمل إدارة اجلمارك أيضا مـع وزارة الثقافـة لتنظـيم إجـراءات وأسـاليب               . القانون هبذا الشأن  
املــشتركة وتبــادل املعلومــات فيمــا خيــص تــصدير املمتلكــات الثقافيــة بــشكل إجــراء التحريــات 
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وتتعاون إدارة اجلمارك ووزارة الداخلية تعاونا وثيقا ملنع وكـشف انتـهاكات       . مؤقت أو هنائي  
التشريعات اخلاصة بالعملة واجلمارك والضرائب والنظام احلدودي، وخصوصا املعـامالت غـري            

 باملمتلكـــات الثقافيـــة والتحـــف التارخييـــة القّيمـــة واالكتـــشافات  القانونيـــة واالّتجـــار الـــدويل
  .واألعمال الفنية

    
    أملانيا    

 ال تـذكر صـراحة محايـة        اجلرميـة املنظَّمـة    اتفاقيـة    نَّذكرت أملانيـا أنـه علـى الـرغم مـن أ             -٩
كبـة ضـد    املمتلكات الثقافية، فإهنا تنطبق على جمموعة واسعة من اجلرائم، مبا فيهـا اجلـرائم املرت              

  .املمتلكات الثقافية على أساس منتظم
ي للجـرائم املرتكبـة ضـد املمتلكـات الثقافيـة غالبـا باعتبارهـا        ويف أملانيا، جيـري التـصدّ      -١٠

ــة غــري        ــها بطريق ــصديرها أو نقل ــضائع أو ت ــضائع مــسروقة وغــسل أمــوال واســترياد ب اجتــاراً بب
. م خاضـعة للقـانون املـايل األملـاين      اجلمـارك وجـرائ   /مشروعة واجتاراً ببضائع خاضـعة للـضرائب      

ومجيع تلك اجلرائم يعاقَب عليها باحلرمان الكامل مـن احلريـة ملـدة أربـع سـنوات علـى األقـل،                     
مـن اتفاقيـة مكافحـة    ) ب (٢أي أهنا تستويف تعريف اجلرميـة اخلطـرية املنـصوص عليـه يف املـادة        

  .اجلرمية املنظَّمة
 االّتجــار باملمتلكــات الثقافيــة يــضم أطرافــا فاعلــة نَّوعــالوة علــى ذلــك، تقــّر أملانيــا بــأ  -١١

. اجلرميـة املنظَّمـة  مـة ميكـن أن تنطبـق عليهـا اتفاقيـة      ظَّكِّل يف العادة مجاعـة إجراميـة من   خمتلفة تش 
ويف الغالب، تشمل جرائم املمتلكات الثقافية املنقبني عن اآلثار بصورة غري مـشروعة ومـالكي              

  .ء تروجيها والقائمني على مزادات بيعهااآلثار اليت ُيعثر عليها ووسطا
    

    اليونان    
 عــرب اجلرميــة املنظَّمــةأفــادت اليونــان بأنــه منــذ توقيــع اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة      -١٢

، أرســت اليونــان إطــارا قانونيــا دوليــا ملكافحــة  ٢٠٠٠الوطنيــة وبروتوكوالهتــا الثالثــة يف عــام 
  .مة كما تتطلبه االتفاقيةظَّة املن ووضعت تعريفا للجرمياجلرمية املنظَّمة

 يف إطارها القـانوين الـوطين مـن         اجلرمية املنظَّمة وقد قامت اليونان بدمج اتفاقية مكافحة         -١٣
اجلرميـة  إقرار وتنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة            " املعنون   ٣٨٧٥/٢٠١٠خالل القانون الم    

ــة ــة وا  املنظَّم ــا الثالث ــة وبروتوكوالهت ــصلة  عــرب الوطني ــات   ". ألحكــام ذات ال ــا أُدجمــت متطلب كم
ــانون  " املعنـــون ٢٩٢٨/٢٠٠١االتفاقيـــة يف القـــانون الم  تعـــديل أحكـــام قـــانون العقوبـــات وقـ

اإلجراءات اجلنائية وأحكام أخرى حلماية املواطن من األفعال اإلجرامية الـيت ترتكبـها املنظمـات               
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 ٢٩٢٨/٢٠٠١كــام القــانون الم   مكّمــال ألح٣٨٧٥/٢٠١٠وُيعــّد القــانون الم  ". اإلجراميــة
 القـانون رقـم   ‘١‘: والتعديالت والتحويرات الالحقة للقوانني األخرى ذات الصلة، وهي حتديدا 

 الــذي أضــيفت مبوجبــه جرميــة النقــل غــري املــشروع للقطــع األثريــة إىل األحكــام  ٣٥٦٨/٢٠٠٨
منـع وقمـع    " املعنـون    ٣٦٩١/٢٠٠٨ القـانون رقـم      ‘٢‘ وإزالـة الـسّرية؛ و     اجلرمية املنظَّمة املتعلقة ب 

اجلــرائم (الــذي وسَّــع نطــاق معــىن اجلــرائم   " غــسل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب وأحكــام أخــرى  
يف القانون الرئيسي حبيث تشمل العائدات اإلجرامية املتأتية من اجلـرائم املرتكبـة ضـد               ) األساسية

 ٣٠٢٨/٢٠٠٢ون رقـم    كما أُدرجـت تلـك اجلـرائم يف القـان         . املمتلكات الثقافية والقطع األثرية   
  ".من أجل محاية القطع األثرية والتراث الثقايف عموما"املعنون 

نــة  ألــف مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة، املعنو ٢٥٣ املــادة نَّوعــالوة علــى ذلــك، فــإ  -١٤
اجلرميـة  سم بأمهيـة خاصـة بالنـسبة ملكافحـة          تتّـ " مات اإلجراميـة  ظَّأساليب التحّري ملكافحة املن   "

هذه املادة تتيح اللجوء إىل أساليب التحّري اخلاصة، مثل العمليات الـسّرية والتـسليم              ف. املنظَّمة
نــة  تــوافر الــشروط املــسبقة املبّياملراقَــب وإزالــة الــسّرية واســتخدام البيانــات الشخــصية، يف ظــلّ

 ، وذلـك فيمـا يتعلـق باالّتجـار غـري املـشروع بـالقطع األثريـة        اجلرميـة املنظَّمـة   صراحة يف اتفاقيـة     
 مـــن قـــانون ٢ و١واملمتلكـــات الثقافيـــة وغريهـــا مـــن اجلـــرائم املنـــصوص عليهـــا يف الفقـــرتني 

  .العقوبات اليوناين
ــان أ   -١٥ ــة ضــد امل    نَّوأوضــحت اليون ــاجلرائم املرتكب ــق ب ــا يتعل ــة فيم ــر االتفاقي متلكــات  أث

كافحـة االّتجـار     األدوات القانونية املمنوحة لسلطات النيابة العامـة مل        نَّالثقافية شديد األمهية وأ   
واألحكام اجملرِّمة للجرميـة    أساليب التحّري اخلاصة وإزالة السّرية      (غري املشروع بالسلع الثقافية     

  .كان هلا دور حاسم يف التصدي لتلك القضايا) مةظَّاملن
  مــة إجراميــة ضــالعة   ظَّضا مثــاال علــى قــضية مشلــت تفكيــك من    مت اليونــان أيــ دَّوقــ  -١٦
 اللجــوء إىل أســاليب التحــّري اخلاصــة املتــوخى يف املــادة   نَّثريــة لبيــان أاالّتجــار بــالقطع األيف 

  . ألف من قانون اإلجراءات اجلنائية ميكن أن يكون فعاال٢٥٣
مــة ظَّلكيــديكي بتفكيــك من، قامــت مديريــة الــشرطة يف ها٢٠١٢مــارس / آذار٤ويف   -١٧

 مـن املمتلكـات الثقافيـة يف        نة من عدة أعضاء كانوا ضالعني يف هتريب عدد كـبري          وَّإجرامية مك 
ــة الــيت قامــت هبــا الــشرطة، متّ  .  منطقــة باليونــان١٣ ــاء العملي ــا ٤٤ اعتقــال وأثن ــا يوناني  مواطن

وكـان  .  مـن أعـضائها الرئيـسيني والفـرعيني        ٤٣مة اإلجرامية إىل جانـب      ظوباألخّص زعيم املن  
تتعلــق بالتجــارة غــري زعــيم املنظمــة اإلجراميــة قــد كــوَّن اجلماعــة املنظمــة لالضــطالع بأنــشطة 

ــة، وخــصوصا يف اخلــارج    ــشروعة يف املمتلكــات الثقافي ــة   . امل ــة اإلجرامي وكــان أعــضاء املنظم
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حيصلون على املسروقات يف العادة من احلفريات غري املشروعة يف أمـاكن خمتلفـة مـن اليونـان،                  
  .وخصوصا مقدونيا وثيساليا وسترييا إالدا

ل القطـع األثريـة املكتـشفة إىل اخلـارج لبيعهـا عـن          وكان زعيم املنظمة اإلجراميـة يرسـ        -١٨
وجـرت العـادة علـى أن يـسافر الـزعيم إىل اخلـارج حلمـل                . طريق شبكة كان قد قام بتأسيسها     

  املسروقات أو يرسلها عـن طريـق سـعاة حيملوهنـا يف مظـاريف خاصـة وبكميـات صـغرية حـىت                      
متكـررة إىل كـل مـن أملانيـا         وكشفت التحّريات عن قيام الـزعيم بـرحالت         . ال ُيكتشف أمرها  

وبلغاريا وسويسرا واململكة املتحدة إىل جانب ورود العديد من التحويالت املالية مـن اخلـارج              
وقد أسفر العديد من عمليات التفتيش اليت قامت هبـا سـلطات إنفـاذ القـانون اليونانيـة يف                   . إليه

العثـور علـى آالف العمـالت       بيوت املعتقلني ويف مبان أخرى يف مناطق خمتلفـة مـن الـبالد عـن                
كمـا  . تعود إىل القرن السادس قبل امليالد وسنوات الدولة البيزنطيـة         )  قطعة ٨ ٠٠٠أكثر من   (

ُعثر على كثري من القطع األخرى مـن املمتلكـات الثقافيـة وأجهـزة كـشف املعـادن واألسـلحة                    
  .والكتب ومواد للتعرف على العمالت والنقود القدمية ومتت مصادرهتا

    
    لربتغالا    

. ن مـواد خمتلفـة تتعلـق حبمايـة املمتلكـات الثقافيـة          دسـتورها يتـضمّ    نَّأفادت الربتغال بأ    -١٩
، اليت تروِّج احلكومة مبوجبـها إلضـفاء الدميقراطيـة          ٣-٧٣وذُكرت على وجه اخلصوص املادة      

  .على الثقافة عن طريق تعزيز وضمان وصول مجيع مواطنيها إىل تراثها الثقايف
 اتفاقية اليونـسكو بـشأن الوسـائل الـيت ُتـستخدم حلظـر ومنـع              نَّت الربتغال إىل أ   وأشار  -٢٠

 هـي الـصك     ١٩٧٠ غري مـشروعة لعـام       طرقاسترياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية ب      
ــشكل مباشــر تعريــف جــرائم اإلزاحــة      ــه ب ــستند إلي ــادة (القــانوين الــذي ي ــانون  ١٠١امل  مــن ق

وإزالـة األثـر   )  مـن قـانون العقوبـات    ١٠٢املـادة   (ر غـري املـشروع      والتـصدي ) العقوبات الربتغايل 
د مــن قــانون ٢، ٢٠٤ والبــاب ٢٠٠١ســبتمرب / أيلــول٨خ  املــؤّر١٠٧/٢٠٠١القــانون رقــم (

وعـالوة علـى ذلـك، يتـضمن قـانون العقوبـات أيـضا جرميـة الـسرقة املـشدَّدة الـيت                      ). العقوبات
علميـة أو فنيـة أو تارخييـة مهمـة وتـشكل جـزءا       تكون للممتلكات املنقولة املسروقة فيهـا قيمـة         
  .من جمموعة أو معرض عام أو متاح للجمهور

فيـة يف عـامي      عـدد سـرقات املمتلكـات الثقا       نَّ أ تبيِّنمت الربتغال أيضا إحصاءات     وقدَّ  -٢١
  .ها شهد زيادة حلّ عدد القضايا اليت متّنَّ تراجع وأ٢٠١١ و٢٠١٠
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ــه متّ    -٢٢ ــال إىل أن ــصدّ    وأشــارت الربتغ ــشريعي للت ــار ت ي لالّتجــار باملمتلكــات  إرســاء إط
 اجلرميـة املنظَّمـة   بات اتفاقيـة    د ما إذا كان اإلطار يشمل أيضا متطلّ       الثقافية، ولكن دون أن ُتحدِّ    

قـت بالفعـل االتفاقيـة علـى الـدعاوى القـضائية أو طلبـات التعـاون الـدويل                 أو إذا كانت قـد طبّ     
  .افيةاملتعلقة باالّتجار باملمتلكات الثق

    
    مدغشقر    

أبلغـــت مدغـــشقر عـــن أمثلـــة فعليـــة علـــى املبـــادرات الراميـــة إىل مكافحـــة االّتجـــار      -٢٣
باملمتلكـات الثقافيـة مبزيـد مـن الفعاليـة، ومنـها علـى سـبيل املثـال إنـشاء وحـدة شـرطة خاصــة             

ــم        ــا للمرســوم رق ــه وفق ــايف وســرقته وهنب ــراث الثق ــؤّر١٣٥-٢٠١٢ملكافحــة قرصــنة الت   خ  امل
  .٢٠١٢يناير /نون الثاين كا٣١
وأشارت مدغشقر أيضا إىل تعزيز األمن يف مواقعها األثرية ومتاحفها بالتعاون الوثيـق                -٢٤

مع أجهزة إنفاذ القانون، وتعزيز االتصال وتبادل املعلومات مع شـبكات املتـاحف واملنظمـات               
ــة الدو      ــسكو واملنظم ــل اليون ــي مث ــايف والطبيع ــراثني الثق ــة الت ــة حبماي ــة   املعني ــشرطة اجلنائي ــة لل لي

  .كما ذكرت مدغشقر محلتها الرامية إىل زيادة الوعي حبماية التراث الثقايف). اإلنتربول(
ــيِّنومل   -٢٥ ــة   مدغــشقر مــا إذا كانــت متطلّ  تب  قــد أُدجمــت يف  اجلرميــة املنظَّمــة بــات اتفاقي

  .التشريعات الوطنية اخلاصة باالّتجار باملمتلكات الثقافية
    

    النرويج    
 علـى  اجلرميـة املنظَّمـة   وزارة العـدل واألمـن العـام مل تطبـق اتفاقيـة           نَّأفادت النـرويج بـأ      -٢٦

كمــا أفــاد املكتــب املركــزي الــوطين . قــضايا تتعلــق بــاجلرائم املرتكبــة ضــد املمتلكــات الثقافيــة 
لإلنتربـــول يف أوســـلو والـــسلطة الوطنيـــة النروجييـــة للتحقيـــق يف اجلـــرائم االقتـــصادية والبيئيـــة   

  .حقة مرتكبيها أهنما مل يطبقا االتفاقية قطّ يف مثل هذه القضاياومال
ومــع ذلــك، أشــارت النــرويج إىل أهنــا مــا زالــت تعتــرب االتفاقيــة أداة مفيــدة ملكافحــة       -٢٧

  . االتفاقية تكتسب أمهية متزايدة يف هذا الصددنَّرتكبة ضد املمتلكات الثقافية وأاجلرائم امل
 لديها بعض اخلربة يف استخدام اتفاقية اليونـسكو بـشأن          نَّىل أ وأشارت النرويج أيضا إ     -٢٨

الوسائل اليت ُتستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكـات الثقافيـة بطـرق غـري      
  .١٩٧٠مشروعة لعام 
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    الواليات املتحدة األمريكية    
 لـديها آليـات قويـة وجمرَّبـة قـادرة علـى محايـة املمتلكـات           نَّأفادت الواليات املتحدة بأ     -٢٩

وحيـدد قـانون محايـة املـوارد األثريـة املمتلكـات            . الثقافية للواليات املتحدة من النهب واالّتجار     
د اجلـزاءات اجلنائيـة     الثقافية األثرية االحتادية يف الواليات املتحدة، ويوفر آليات حلمايتها، وحيـدّ          

  . فيها النهب واالّتجارعلى املخالفات، مبا
وعالوة علـى ذلـك، تـستعني أجهـزة إنفـاذ القـانون يف الواليـات املتحـدة بالعديـد مـن                     -٣٠

القـوانني املدنيـة واجلنائيـة والقـوانني املتعلقـة بالتـهريب للتحقيـق يف املخالفـات املدنيـة واجلنائيــة          
يف ذلـك القـانون الـوطين بـشأن     املرتكبة ضد املمتلكات الثقافية الدولية ومالحقة مرتكبيها، مبا    

ويـسمح القـانون الـوطين بـشأن        . املمتلكات املسروقة وقانون تنفيـذ اتفاقيـة املمتلكـات الثقافيـة          
  .املمتلكات املسروقة باملالحقة اجلنائية ملرتكيب سرقات املمتلكات الثقافية

    
    رمنيالتعاون الدويل، مبا فيه تبادل املساعدة القانونية وتسليم اجمل  -ثالثاً  

، يتمثل الغرض من االتفاقية يف تعزيز التعـاون         اجلرمية املنظَّمة  من اتفاقية    ١ للمادة   اًوفق  -٣١
اجلرميــة ر اتفاقيــة وتــوفّ.  عــرب الوطنيــة ومكافحتــها مبزيــد مــن الفعاليــةاجلرميــة املنظَّمــةعلــى منــع 
ظّم والتحقيــق فيــه  إطــارا واســعا للتعــاون الــدويل يف جمــال منــع النــشاط اإلجرامــي املــن  املنظَّمــة

 دولـة، أساسـا     ١٧٠وترسي االتفاقية اليت يبلغ عـدد الـدول األطـراف فيهـا             . ومالحقة مرتكبيه 
عامليا تقريبـا ميكـن أن تتعـاون الـدول علـى أساسـه لتيـسري إجـراء التحقيقـات اجلنائيـة يف مجيـع                         

  .أنواع اجلرائم اخلطرية، مبا فيها االّتجار باملمتلكات الثقافية
 اجلرميـة املنظَّمـة   الردود الواردة من الدول األطراف بشأن االحتكـام إىل اتفاقيـة            وتشري    -٣٢

 بلدانا عديدة ال تطبقها عموما على احلاالت اليت تنطـوي علـى             نَّألغراض التعاون الدويل إىل أ    
  .االّتجار باملمتلكات الثقافية

    
    اجلزائر    

 ٢٠٠٥أغـــسطس / آب٢٣خ  املـــؤّر٠٦-٠٥ القـــانون رقـــم نَّأشـــارت اجلزائـــر إىل أ  -٣٣
بــشأن هتريــب البــضائع يتــضمن أحكامــا بــشأن املــساعدة القانونيــة املتبادلــة يف حــاالت هتريــب  

  .املمتلكات الثقافية من أجل منع تلك اجلرائم والتحقيق فيها ومكافحتها مبزيد من الفعالية
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اهــدة أو مبــدأ  املــساعدة القانونيــة املتبادلــة ُتمــنح علــى أســاس مع أنَّدت اجلزائــر وحــّد  -٣٤
املعاملــة باملثــل أو تــشريع وطــين وإذا طُلبــت كتابــةً عــن طريــق الربيــد أو بــالطرق اإللكترونيــة    

  .وكانت مصحوبة بكل املعلومات ذات الصلة
    

    أملانيا    
 تنفيـذا خاصـا لـيس ضـروريا فيمـا يتعلـق         اجلرمية املنظَّمـة   تنفيذ اتفاقية    نَّأفادت أملانيا بأ    -٣٥

. لقانونيــة املتبادلــة وتــسليم اجملــرمني فيمــا خيــص محايــة املمتلكــات الثقافيــة   بطلبــات املــساعدة ا
  .لتصدي هلذه الطلبات يف إطار القانون املعين بالتعاون الدويل يف املسائل اجلنائيةاوجيري 

 طلبــات لتــسليم اجملــرمني أو تنفيــذ القــرارات  ى أيَّقَّــفــادت أملانيــا بأهنــا نــادرا مــا تتل وأ  -٣٦
وجـرت العـادة علـى أن       . اجلرميـة املنظَّمـة   ملساعدة القانونية املتبادلة يف إطار اتفاقية       األجنبية أو ا  

ُتقدَّم الطلبات على أساس اتفاقات دولية أخـرى منطبقـة أو القـانون املعـين بالتعـاون الـدويل يف                 
  .املسائل اجلنائية

    
    إسبانيا    

 علــى اجلرميــة املنظَّمــةت اتفاقيــة قــأشــارت إســبانيا يف رّدهــا إىل أهنــا مل يــسبق هلــا أن طبّ   -٣٧
وأفـادت إسـبانيا بأهنـا تلجـأ، لـدى تـصديها حلـاالت تنطـوي                . حاالت اّتجار باملمتلكات الثقافية   

  .على املمتلكات الثقافية، إىل التعاون فيما بني أجهزة الشرطة مع البلدان األخرى على حنو فّعال
    

    سويسرا    
االحتــادي بــشأن املــساعدة القانونيــة املتبادلــة علــى أفــادت سويــسرا بأنــه طبقــا لقانوهنــا   -٣٨

 التعاون الدويل بشأن اجلرائم املنطوية علـى سـلع ثقافيـة            نَّجلنائية، فإ الصعيد الدويل يف املسائل ا    
وعلــى الــرغم مــن عــدم وجــود أرقــام . د األطــرافممكــن حــىت يف غيــاب اتفــاق ثنــائي أو متعــّد

رية يف تقـدمي املـساعدة القانونيـة املتبادلـة وتـسليم      دقيقة، فقد اشتركت سويسرا يف الفتـرة األخـ       
  .اجملرمني واملساعدة التكميلية ونقل اإلجراءات مع بلدان أعضاء يف جملس أوروبا

ويــستند قــانون سويــسرا اخلــاص بنقــل املمتلكــات الثقافيــة إىل اتفاقيــة اليونــسكو لعــام    -٣٩
انون اخلــاص بنقــل املمتلكــات ل القــويــشكّ. ٢٠٠٣ التــصديق عليهــا يف عــام  والــيت مت١٩٧٠ّ

ــترياد          ــنظِّم اس ــذي ي ــانوين ال ــة األســاس الق ــل املمتلكــات الثقافي ــة واملرســوم اخلــاص بنق الثقافي
ــصدي    ــها وت ــة ونقل ــااملمتلكــات الثقافي ــسرا أ  . رها وإعادهت ــا ذكــرت سوي ــات  نَّكم ــة طلب  غالبي
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مــن إيطاليــا واليونــان  املــساعدة القانونيــة املتبادلــة فيمــا خيــص مــسائل املمتلكــات الثقافيــة تــرد   
  .وتركيا وبريو

وتقيم سويسرا تعاونا دوليا مع هذه الدول على أساس االتفاقيات أو القوانني الوطنيـة                -٤٠
وتـشمل تلـك النـصوص القانونيـة علـى          . اخلاصة باملساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائيـة       

اقيـة األوروبيـة للمـساعدة املتبادلـة يف         وجه اخلصوص القانون اخلاص باملساعدة الدوليـة، واالتف       
 أحكــام نَّوعــالوة علــى ذلــك، فــإ.  وبــريو ومــصراملــسائل اجلنائيــة واتفاقــات ثنائيــة مــع إيطاليــا

القانون االحتـادي بـشأن املـساعدة القانونيـة املتبادلـة علـى الـصعيد الـدويل يف املـسائل اجلنائيـة،                      
لثنائية بشأن استرياد املمتلكـات الثقافيـة        منه، وكذلك االتفاقات ا    ٢٥ و ٢٤وخصوصا املادتان   

ل كِّنـان وإيطاليـا وكولومبيـا وبـريو تـش      وإعادهتا اليت أبرمتـها سويـسرا مـع كـل مـن مـصر واليو              
  .أساسا قانونيا إضافيا للتعاون الدويل

ويف ضوء األساس القانوين املذكور آنفا للمساعدة القانونية املتبادلـة، أفـادت سويـسرا        -٤١
ــة     بأهنــا أقامــت  ــة دون التطبيــق الفعلــي التفاقي ــا بــشأن االّتجــار باملمتلكــات الثقافي ــا دولي تعاون

ــإ . اجلرميــة املنظَّمــة مكافحــة  ــديها أيُّ نَّومــن مثّ، ف ــيس ل ــسرا ل ــق    سوي ــة علــى تطبي ــة عملي  أمثل
  .االتفاقية على قضايا االّتجار باملمتلكات الثقافية

    
    تركمانستان    

 اجلرمية املنظَّمـة   أمثلة على استخدام اتفاقية      وجد لديها أيُّ  أفادت تركمانستان بأنه ال ي      -٤٢
  .يف حاالت االّتجار باملمتلكات الثقافية

    
    الواليات املتحدة األمريكية    

ــشأن           -٤٣ ــوطين ب ــا ال ــت، مبوجــب قانوهن ــا أبرم ــة بأهن ــات املتحــدة األمريكي ــادت الوالي أف
 اتفاقا ثنائيا مع بلـدان لفـرض        ١٣الثقافية،  املمتلكات املسروقة وقانون تنفيذ اتفاقية املمتلكات       

 نَّوتبعــا لــذلك، فــإ. قيــود علــى اســترياد املمتلكــات الثقافيــة املتَّجــر هبــا علــى حنــو غــري مــشروع
بإمكاهنا ضبط األشـياء املـسروقة املوثَّقـة باعتبارهـا مدرجـة يف قـوائم اجلـرد اخلاصـة مبتحـف أو           

دولــة طــرف يف اتفاقيــة اليونــسكو بــشأن  يِّ أُنــُصب ديــين أو علمــاين أو مؤســسة مماثلــة لــدى  
الوسائل اليت ُتستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكـات الثقافيـة بطـرق غـري      

كمـا تـرتبط    . ، وإعـادة تلـك األشـياء إىل بلـدان منـشئها لـدى اسـتريادها               ١٩٧٠مشروعة لعام   
 بلـدا يتـاح مبوجبـها إجـراء         ٦٥ية مع   الواليات املتحدة باتفاقات رمسية لتبادل املساعدة اجلمرك      

  .حتقيقات مشتركة
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ــة اليونــسكو لعــام       -٤٤  هــي ١٩٧٠وعبَّــرت الواليــات املتحــدة عــن رأي مفــاده أن اتفاقي
األداة املعيارية األكثر فعالية واألوسع قبوال للتعاون الدويل على مكافحـة االّتجـار باملمتلكـات               

ذت علـى  فِّـ فاقيـة اليونـسكو تـوفّر، إذا مـا نُ     اتنَّة، فـإ  للواليات املتحدة األمريكيـ  وطبقا. الثقافية
ويف . ى لنـهب اآلثـار واالّتجـار يف األشـياء املنهوبـة، إطـارا عريـضا للتعـاون الـدويل         حنـو يتـصدّ  

، مبـا فيهـا دول متثِّـل        ١٩٧٠ دولـة جديـدة التفاقيـة عـام          ٢٩األعوام العشرة األخرية، انضمت     
ى لنـهب اآلثـار     ىل وقت لتنفيذ االتفاق على حنـو يتـصدّ        رئيسية، وهذه الدول حتتاج إ    " أسواقا"

  .واالّتجار باألشياء املنهوبة
ــة الــضوء أيــضا علــى أ طت الواليــات املتحــدةلَّوســ  -٤٥ ــة األمــم املتحــدة  نَّ األمريكي  اتفاقي

 عــرب الوطنيــة تنطــوي علــى إمكانــات كــبرية كوســيلة لتيــسري التعــاون  اجلرميــة املنظَّمــةملكافحــة 
يا املمتلكات الثقافية، وذلـك بـالنظر إىل كـون مجاعـة إجراميـة منظمـة، حـسب                  الدويل يف قضا  

 إجـــراء نَّوأشـــارت إىل أ. معظـــم احلـــاالتطـــة يف هـــذه القـــضايا يف تعريـــف االتفاقيـــة، متوّر
مشاورات غري رمسية متهيدا لتقدمي طلب املـساعدة القانونيـة املتبادلـة إىل الواليـات املتحـدة مـن          

  .ريا من احتمال التوصل إىل تعاون أكثر إجيابية بني البلدانشأنه أيضا أن يعزز كث
ت فيهـا وزارة العـدل لـديها، بـصفتها          وأبلغت الواليات املتحدة عـن عـدة أمثلـة تـصدّ            -٤٦

الــسلطة املركزيــة يف الواليــات املتحــدة املعنيــة بــأمور املــساعدة القانونيــة املتبادلــة، لطلبــات          
  .خيص اآلثار واملمتلكات الثقافيةاملساعدة القانونية املتبادلة فيما 

ــام   -٤٧ ــات املتحــدة      ٢٠١١ويف ع ــدل يف الوالي ــن وزارة الع ــساعدة م ــريو امل ، التمــست ب
وُيعتقـد  . الستعادة رأس قرد ذهبية كانت يف حوزة متحف قصر احملـافظ بواليـة نيـو مكـسيكو            

ريو اليت كانـت قائمـة    رأس القرد الذهبية، اليت يعود تارخيها إىل حضارة موتشي القدمية يف ب   نَّأ
 ميالديـة، ُنهبـت مـن موقـع أثـري أعلنـت بـريو أنـه يـشكل جـزءا مـن تراثهـا الثقـايف                           ٣٠٠عام  

مت بـه   ، رفضت والية نيو مكسيكو طلب اإلعادة األصلي الذي تقدّ         ١٩٩٩ويف عام   . الوطين
مت قـدّ وفيمـا بعـد،     . م األدلة الكافيـة علـى مـصدر رأس القـرد          بريو مل تقدّ  أنَّ  بريو على أساس    

ومـن مثّ، صـاغت الـسلطات يف        .  القطعـة األثريـة منـشأها بـريو        نَّبريو معلومات إضافية تثبـت أ     
الواليــات املتحــدة، بالتنــسيق مــع حكومــة بــريو، مــذكرة تفــاهم بــني مجهوريــة بــريو ومتحــف   
التاريخ يف نيو مكسيكو، وافق املتحف مبقتضاها على إعادة القطعة األثرية، وهو ما قـام بـه يف               

م بــريو بطلــب رمســي للمــساعدة  دَّومل تتقــ. ٢٠١١ديــسمرب /انون األول كــ٨فــال بتــاريخ احت
مت يف البدايـة بطلـب سـابق علـى     دَّقـ ، وإن كانـت بـريو قـد ت     ٢٠١١القانونية املتبادلـة يف عـام       

  .ل بالنجاحاملساعدة القانونية املتبادلة مل يكلّ
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ة لـوحتني فنيـتني مـن جمموعـة         وعالوة علـى ذلـك، طلبـت الربازيـل املـساعدة يف اسـتعاد               - ٤٨
ها جمموعة ِسيد، واليت تشمل متاثيـل ووثـائق تارخييـة وخـرائط وصـورا               واألعمال اليت تضمّ  . ِسيد

ــانكو       ــسابق للمــصرف الربازيلــي ب ــرا، املالــك ال ــدميار ِســيد فريي ــة، اقتناهــا الربازيلــي إي فوتوغرافي
اة وكانــت اللوحـة املــسمّ . السـانتوس املـساهم، بأربــاح جـرائم االحتيــال املـصريف وغــسل األمـو     

"Modern Painting with Yellow Interweave "ان روي ليختنــشتاين، واللوحــة للفّنــ"Figures 

dans une structure "يـا قّيمـا ّمجعهـا فرييـرا     عمال فّن٢٩ان خواكني توريس غارسيا من بني للفّن .
ر قيمتهما بأكثر مـن      اللتني ُتقدَّ  وقامت السلطات االحتادية يف الواليات املتحدة بضبط اللوحتني،       

بتــا إىل داخــل الواليــات املتحــدة كجــزء مــن خمطــط فرييــرا لغــسل    ماليــني دوالر، بعــد أن ُهر٤ِّ
مت اللوحتان إىل السلطات الربازيلية أثنـاء احتفـال         ، ُسلِّ ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢١ويف  . األموال

  .نائية لتبادل املساعدة القانونية يف إطار معاهدة ثقُدِّمأقيم يف نيويورك يف أعقاب طلب 
ــا املــساعدة بــشأن التحقيــق مــع جمموعــة كــبرية مــن    ٢٠١٠ويف عــام   -٤٩ ، طلبــت روماني

املتهمني املشتَبه يف قيامهم بسرقة عدد مـن العمـالت الذهبيـة واألسـاور احللزونيـة الـشكل مـن                    
ية مـن نـوع      فـضّ  وكـان مـن بـني القطـع املـسروقة عمـالت           . املوقع األثري سارميزيغتوسا رجييـا    

الكوزون، اليت كنت مستخدمة يف منطقة داقية وتعود إىل النصف الثاين مـن القـرن األول قبـل           
وكان الطلب يتعلق مبقـابالت مـع أفـراد ذوي معرفـة بـالقطع األثريـة املـسروقة ووثـائق                    . امليالد

املـساعدة  كمـا تـضمَّن الطلـب التمـاس     . تتعلق بتهريب تلك القطع إىل داخل الواليات املتحدة 
وإىل اآلن،  . ف عليهـا وضـبطها وإعادهتـا إىل احلكومـة الرومانيـة           يف حتديد أماكن القطع والتعـرّ     

ة يف  عملــة ووعــاء إغريقيــا واحــدا مــن الفــضّ     ٤٥دت الــسلطات يف الواليــات املتحــدة   حــّد
ــة      . الواليــات املتحــدة  ــادل املــساعدة القانوني ــة لتب ــدِّم ذلــك الطلــب عمــال مبعاهــدة ثنائي وقــد قُ

اتفاقيــة اليونــسكو بــشأن الوســائل الــيت ُتــستخدم حلظــر ومنــع اســترياد وتــصدير ونقــل ملكيــة  و
  .١٩٧٠املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة لعام 

، كانـت الـسلطات اإليطاليـة حتقِّـق يف االسـتخراج            ٢٠٠٨وعالوة علـى ذلـك، يف عـام           - ٥٠
 قبـل املـيالد     ٨٠٠يـة إتروريـة مـن عـام         والتصدير غري املشروعني لقطع أثرية ثقافية، مبا فيها مزهر        

وكـشفت  .  يورو، من قرب إتروري قدمي بالقرب من كاسـريتا، إيطاليـا           ١٠ ٠٠٠تبلغ قيمتها حنو    
ــة       ــات املتحــدة األمريكي ــدِّرت إىل الوالي ــد ُص ــة ق ــع األثري ــات أن القط ــا  . التحّري ــت إيطالي وطلب

نــت الــسلطات يف الواليــات متكّو. املــساعدة يف حتديــد أمــاكن القطــع األثريــة وضــبطها وإعادهتــا 
املتحدة، من خالل العمل الوثيق مع السلطات اإليطالية، من احلصول على أوامـر تفتـيش ملنـازل                 

.  قطعــة أثريــة إيطاليــة٢٢ضــبطت ثالثــة مــن املــشتبه هبــم يف نيــو هــيفن، مبنطقــة كونيتيكيــت، و  
ور بـشأن إعـداد الـشهادات        مندوبون من السلطات اإليطالية إىل الواليات املتحـدة للتـشا          وتوجَّه
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اخلاصة بأوامر التفتيش، وشاركوا يف مقـابالت رضـائية، وتواجـدوا للتـشاور املـوقعي لـدى قيـام                   
وقـد قُـدِّم ذلـك الطلـب اسـتنادا إىل معاهـدة             . املوظفني يف الواليات املتحدة بتنفيذ أوامر التفتيش      

وســائل الــيت ُتــستخدم حلظــر ومنــع ثنائيــة لتبــادل املــساعدة القانونيــة واتفاقيــة اليونــسكو بــشأن ال 
  .١٩٧٠استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة لعام 

وعالوة على ذلك، أبلغت الواليات املتحـدة األمريكيـة عـن أمثلـة حديثـة علـى إعـادة                     -٥١
، مثـل قـانون     احلكومة ممتلكات ثقافية اسُترجعت بوسائل غري عملية املساعدة القانونية املتبادلـة          

االتفاقــات الثنائيــة والقــانون الــوطين بــشأن /اجلمــارك وقــانون تنفيــذ اتفاقيــة املمتلكــات الثقافيــة
  .املمتلكات املسروقة

    
    االستنتاجات والتوصيات  -رابعا  

يشري استعراض الردود الواردة من الدول األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                  -٥٢
االتفاقية غري مطبَّقة على نطاق واسع على احلـاالت املنطويـة           أنَّ   الوطنية إىل     عرب اجلرمية املنظَّمة 

  .على االّتجار باملمتلكات الثقافية
رات التـشريعية الـيت جتـرِّم األفعـال         وقد أشارت بعض الدول األطراف إىل بعض التطـوّ          -٥٣

ثـال، بـاللجوء إىل     اليت قد تنطوي على جرائم ضد املمتلكات الثقافية أو تسمح، علـى سـبيل امل              
 املعلومــات املقدَّمــة ال حتــدد بوضــوح مــا إذا كانــت مجيــع   نَّبيــد أ. أســاليب التحــّري اخلاصــة 
  . قد أُدرجت يف التشريعات الداخلية لتلك الدولاجلرمية املنظَّمةمتطلبات اتفاقية مكافحة 

أن الوسـائل   ق أساسا اتفاقية اليونسكو بـش     وأشار عدد من الدول األطراف إىل أنه ُيطبّ         -٥٤
اليت ُتستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غـري مـشروعة               

بعـض البلـدان يـستخدم اتفاقيـة اليونـسكو          أنَّ  ويبـدو   .  حلمايـة املمتلكـات الثقافيـة      ١٩٧٠لعام  
  .لتيسري إرجاع املمتلكات الثقافية وإعادهتا إىل بلدان منشئها

 واجلرميــة أن املخــدِّراتيــوّد أن يطلــب إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين ب ولعــلّ املــؤمتر   -٥٥
ويف هـذا   .  ملكافحة االّتجار باملمتلكـات الثقافيـة      اجلرمية املنظَّمة يواصل الترويج الستخدام اتفاقية     

الصدد، ميكن للمكتب أن يقدِّم، عند الطلب، املساعدة التقنية مـن أجـل تطبيـق أحكـام التعـاون                   
  . على االّتجار باملمتلكات الثقافية بصفة خاصةاجلرمية املنظَّمةواردة يف اتفاقية الدويل ال

يــوّد أيــضا أن يــشجع الــدول األطــراف علــى تنفيــذ االتفاقيــة فيمــا خيــص  ولعــل املــؤمتر  -٥٦
    .االّتجار باملمتلكات الثقافية، مبا يف ذلك األحكام املتعلقة بالتعاون الدويل


