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   مقدمة -أوال 
، ٢٠٠١نوفمرب / تشـرين الـثاين   ٢١ املـؤرخ    ٥٦/٨ها  أعلنـت اجلمعـية العامـة، يف قـرار         -١

 .سنة األمم املتحدة للتراث الثقايف ٢٠٠٢سنة 

 بشأن  ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٣ املؤرخ   ٥٨/١٧وأشـارت اجلمعية، يف قرارها       -٢
مايــة املمــتلكات حب املــتعلقةتفاقــية إعــادة أو رد املمــتلكات الثقافــية إىل بلداــا األصــلية، إىل اال 

ــزاع مســلح،  الث ــيام ن ــية يف حــال ق ــار١٤مدت يف الهــاي يف الــيت اعــت قاف  )1(،١٩٥٤مــايو / أي
االتفاقـية املـتعلقة بالـتدابري الواجب       وإىل   ؛١٩٩٩ و ١٩٥٤وبروتوكولـيها املعـتمدين يف عـامي        

اليت ،  اختاذهـا حلظـر ومـنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة              
ــثقافة    اعــتمدها امل ــلم وال ــية والع ــتحدة للترب ــنظمة األمــم امل ــام مل  ١٤ يف )2()اليونســكو (ؤمتــر الع

اتفاقـية محاية التراث الثقايف والطبيعي العاملي اليت اعتمدها     ؛ وإىل   ١٩٧٠نوفمـرب   /تشـرين الـثاين   
اتفاقـــية املمـــتلكات ؛ وإىل ١٩٧٢نوفمـــرب / تشـــرين الـــثاين١٦يف  )3(لليونســـكواملؤمتـــر العـــــام 

ة املسـروقة أو املصـدرة بطـرق غـري مشروعة اليت اعتمدها املعهد الدويل لتوحيد القانون                 الثقافـي 
ــاص ــيدروا (اخلــ ــا يف )اليونــ ــران٢٤ يف رومــ ــيه / حزيــ ــبكي   (١٩٩٥يونــ ــع الشــ ــر املوقــ انظــ

(www.unidroit.org  تشــرين ٢يف  لليونســكوباعــتماد املؤمتــر العــام  ؛ وأحاطــت اجلمعــية عــلما 
إىل  وأشارت  )4(؛مايـة الـتراث الـثقايف املغمـور باملـياه         املـتعلقة حب  اقـية   تف اال ٢٠٠١نوفمـرب   /الـثاين 

إعـالن مـيدلني بشـأن التـنوع الـثقايف والتسامح، وخطة العمل بشأن التعاون الثقايف، املعتمدين                 
يف االجـتماع األول لـوزراء الـثقافة لـبلدان حـركة عـدم االحنـياز املعقود يف ميدلني، كولومبيا،                    

؛ والحظــت )، املــرفقان األول والــثاينA/52/432الوثــيقة  (١٩٩٧ســبتمرب / أيلــول٥ و٤يومــي 
 اإلعالن العاملي بشأن التنوع ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٢يف لليونسكو   املؤمتـر العـام      اعـتماد 

 لليونسكواعتماد املؤمتر العام     ورحبت ب  )5( هـذا اإلعالن؛   الـثقايف وخطـة العمـل اخلاصـة بتنفـيذ         
ــتعلقاإلعــالن  )6(؛٢٠٠٣أكــتوبر / تشــرين األول١٧يف  ــثقايف،   ب امل ــتراث ال ــتعمد لل ــتدمري امل ال

إىل الـنظر يف اعـتماد وتنفيذ االتفاقية املتعلقة بالتدابري الواجب اختاذها         ودعـت الـدول األعضـاء       
ورحبت  ؛حلظـر ومـنع اسـترياد وتصـدير ونقـل ملكـية املمـتلكات الثقافـية بطـرق غري مشروعة                   

ــثاين١٦ يف لليونســكولعــام باعــتماد املؤمتــر اأيضــا  ــية ا ١٩٩٩نوفمــرب / تشــرين ال ــة الدول ملدون
العاملني يف جمال االجتار باملمتلكات      ودعـت    )7(؛تجار املمـتلكات الثقافـية    األخالقـي لـ   سـلوك   لل

الدول األعضاء  ؛ وحثّت   ، حيـثما وجـدت، إىل التشـجيع عـلى تنفيذ املدونة           ورابطـام الثقافـية   
لـية فعالة ملنع ومكافحة االجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية،  عـلى اختـاذ تدابـري وطنـية ودو        

 .مبا يف ذلك توفري تدريب خاص ملوظفي دوائر الشرطة واجلمارك واحلدود
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يوليه / متوز٢٢ املؤرخ ٢٠٠٣/٢٩وشـجع الـس االقتصادي واالجتماعي، يف قراره      -٣
وب املــوروث يف شــكل ممــتلكات مــنع جــرائم انــتهاك الــتراث الــثقايف للشــع " واملعــنون ٢٠٠٣
عــلى أن تــنظر، عــند االقتضــاء، ووفقــا لقانوــا الوطــين، عــند إبــرام  ، الــدول األعضــاء "مــنقولة

 يف االتفاقــية النموذجــية ملــنع جــرائم انــتهاك الــتراث  ،اتفاقــات ذات صــلة مــع الــدول األخــرى 
ــنقولة    ــتلكات م ــوروث يف شــكل مم ــثقايف للشــعوب امل ــا )8(؛ال ــدول ا  ودع  إىل ألعضــاءمجــيع ال

 تعزيـز الـتعاون واملسـاعدة املتـبادلة عـلى الصـعيد الـدويل يف جمـال مـنع اجلرائم املرتكبة                  مواصـلة 
ومالحقة مرتكيب تلك   ضـد املمـتلكات املـنقولة الـيت تشـكّل جزءا من التراث الثقايف للشعوب                

جلنة منع اجلرمية  وقـدم األمـني العام، عمال بأحكام ذلك القرار، تقريرا عن تنفيذه إىل              . اجلـرائم 
 ).Add.1 وE/CN.15/2004/10الوثيقة (والعدالة اجلنائية يف دورا الثالثة عشرة 

ــراره       -٤ ــتقدير، يف ق ــع ال ــلما م  ٢٠٠٤/٣٤وأحــاط الــس االقتصــادي واالجــتماعي ع
، بــإعالن "احلمايــة مــن االجتــار باملمــتلكات الثقافــية" واملعــنون ٢٠٠٤يولــيه / متــوز٢١املــؤرخ 
 املؤمتــر الــدويل لالحــتفال بالذكــرى  صــدر يفاملمــتلكات الثقافــية الــذي  شــأن محايــة القاهــرة ب

 بشــأن محايــة املمــتلكات الثقافــية يف حــال قــيام نــزاع   ١٩٥٤الســنوية اخلمســني التفاقــية عــام  
، وكذلــك بتوصــياته ذات ٢٠٠٤فــرباير / شــباط١٦ إىل ١٤مســلح، املعقــود يف القاهــرة مــن  

ــق إزاء   الصــلة ــربا عــن القل ــنظمة يف االجتــار    ، مع ــية امل ــتلكات ضــلوع اجلماعــات اإلجرام باملم
،  الـتجارة الدولـية يف املمـتلكات الثقافية املسلوبة أو املسروقة أو املهربة             وإزاءالثقافـية املسـروقة     

، ومؤكــدا أن بــدء نفــاذ اتفاقــية األمــم دوالراتالــقــدر قيمــتها الســنوية بعــدة باليــني مــن تالــيت 
) ، املــرفق األول٥٥/٢٥قــرار اجلمعــية العامــة (مية املــنظمة عــرب الوطنــية املــتحدة ملكافحــة اجلــر

يـتوقع أن يعطـي دفعـا جديـدا للتعاون الدويل على مكافحة وكبح اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،                  
األمـر الـذي سيفضـي بـدوره إىل وج ابتكارية أوسع نطاقا يف التعامل مع خمتلف مظاهر تلك                  

جتار باملمتلكات الثقافية املنقولة، ومعربا عن احلاجة إىل تعزيز أو إرساء           اجلـرمية، مبا يف ذلك اال     
معــايري، حســب االقتضــاء، بشــأن اســترداد وإعــادة املمــتلكات املــنقولة الــيت تشــكّل جــزءا مــن   
ــة هــذه          ــا، وحبماي  ــرقت أو جــرى االجتــار ــد س ــد أن تكــون ق ــثقايف للشــعوب، بع ــتراث ال ال

حـب باملـبادرات الدولـية واإلقليمـية والوطنـية اهلادفة إىل محاية             املمـتلكات واحملافظـة علـيها، ور      
املمـتلكات الثقافـية، وخصوصـا األعمـال الـيت تضـطلع ـا اليونسكو وجلنتها الدولية احلكومية                  
املعنــية بــتعزيز إعــادة املمــتلكات الثقافــية إىل بالدهــا األصــلية أو ردهــا يف حالــة االســتيالء غــري   

مـني العـام أن يوجـه مكتـب األمـم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية               املشـروع؛ وطلـب إىل األ     
إىل أن يــتوىل، بالــتعاون الوثــيق مــع اليونســكو ورهــنا بــتوافر مــوارد مــن خــارج امليزانــية، عقــد  
اجـتماع لفـريق خـرباء يقـدم إىل جلـنة مـنع اجلـرمية والعدالة اجلنائية، يف دورا اخلامسة عشرة،                     
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احلمايــة مــن االجتــار باملمــتلكات الثقافــية، مبــا يف ذلــك ســبال إلضــفاء  توصــيات مناســبة بشــأن 
نع جـرائم انـتهاك التراث الثقايف للشعوب املوروث يف   فعالـية أكـرب عـلى املعـاهدة النموذجـية ملـ         

؛ وشـجع الـدول األعضـاء اليت تؤكد ملكية ممتلكات ثقافية على النظر           شـكل ممـتلكات مـنقولة     
 امللكـية، بغـية تيسري تنفيذ املطالبات املتعلقة بامللكية يف دول        يف سـبل إصـدار بـيانات عـن تلـك          

أخـرى؛ وحـثّ الـدول األعضـاء عـلى مواصـلة تعزيز التعاون الدويل واملساعدة املتبادلة يف منع                
ــثقايف للشــعوب          ــتراث ال ــن ال ــيت تشــكّل جــزءا م ــنقولة ال ــتلكات امل اجلــرائم املرتكــبة ضــد املم

االتفاقية املتعلقة بالتدابري الواجب اختاذها     لى التصديق على    ومالحقـة مرتكيب تلك اجلرائم، وع     
، وغريها من  حلظـر ومـنع اسـترياد وتصـدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة              

االتفاقـيات ذات الصـلة؛ وطلـب إىل األمني العام أن يقدم إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية                  
 .قريرا عن تنفيذ القراريف دورا اخلامسة عشرة ت

ويقـــدم هـــذا الـــتقرير إىل جلـــنة مـــنع اجلـــرمية والعدالـــة اجلنائـــية عمـــال بقـــرار الـــس    -٥
ويعـرض التقرير حملة موجزة وحتليال للردود الواردة من         . ٢٠٠٤/٣٤االقتصـادي واالجـتماعي     

مكتــب األمــم وتتشــاور أمانــة . الــدول األعضــاء بشــأن اجلهــود الــيت تــبذهلا لتنفــيذ ذلــك القــرار
املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية حالـيا مـع احلكومـات املعنـية لضـمان الـتمويل الالزم لعقد               

 .اجتماع لفريق خرباء بشأن احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية
  

   حملة موجزة وحتليل للردود الواردة من احلكومات      -ثانيا  
فــرباير / شــباط٢٥ إىل الــدول األعضــاء يف وجهــتها األمانــةردا عــلى مذكــرة شــفوية   -٦

، قدمــت الــدول األعضــاء التســع عشــرة التالــية تعلــيقات ومعلومــات عــن تنفــيذ القــرار ٢٠٠٥
إســـبانيا وأوكرانـــيا وإيطالـــيا وبوليفـــيا وبـــريو وبـــيالروس وتركـــيا واجلمهوريـــة  : ٢٠٠٤/٣٤

كسيك وموريشيوس  التشـيكية ورومانـيا وسويسـرا وعمان وكوستاريكا والكويت والتفيا وامل          
 .والنمسا وهولندا والواليات املتحدة األمريكية

فأبلغـت النمسـا عـن املعـايري الصارمة اليت تطبقها املتاحف االحتادية النمساوية واملكتبة           -٧
وشــددت النمســا أيضــا عــلى . الوطنــية النمســاوية يف فحــص منشــأ املمــتلكات الثقافــية املقتــناة 

 لـلمجموعات الدائمة، وكذلك للمعارض اخلاصة، مبا يف ذلك      حتسـني تدابـري السـالمة واألمـن       
وفـيما يـتعلق بالـنفقات املالـية، استثمرت الوزارة املختصة، وهي            . الـلجوء إىل اخلـربة اخلارجـية      

 ٢٠٠٥ ماليـني يـورو خالل فترة السنتني   ١٠الـوزارة االحتاديـة للتربـية والعـلم والـثقافة، مـبلغ          
وأشارت النمسا أيضا إىل املمارسة املتمثلة      . موعات الفنية  يف تعزيـز سـالمة وأمـن ا        ٢٠٠٦و
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يف إدراج قوائــم املوجــودات مــن اموعــات الفنــية يف قواعــد بــيانات، وإيــالء االعتــبار بصــفة   
خاصــة ملنشــأ املمــتلكات الثقافــية ونــوع اقتــناؤها، بغــية تيســري الوفــاء بشــروط املــنظمة الدولــية  

 . ال التعرف على القطعيف جم) اإلنتربول(للشرطة اجلنائية 

وفـيما يـتعلق بالـتعاون الدويل يف جمال احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية، أشارت              -٨
النمســا إىل منــتدى دويل للــنقاش والتشــاور بــني املــتاحف مــن أجــل تــبادل املعلومــات واآلراء    

االت اليت أبرزها بشـأن كافـة اـاالت ذات الصـلة بـاإلدارة احلديـثة للمتاحف، مبا يف ذلك ا               
ــرار  ــية      . ٢٠٠٤/٣٤الق ــية الدول ــية النمســاوية عضــو يف الشــبكة األمن ــبة الوطن وذُكــر أن املكت

 يف إطــار عصــبة مكتــبات الــبحوث     ٢٠٠٢املشــتركة بــني املكتــبات، الــيت أنشــئت يف عــام       
ية األوروبـية وـدف إىل تيسـري تـبادل املعلومـات األمنـية السرية بني مكتبات البحوث األوروب                 

واملـتاحف االحتاديـة النمسـاوية أيضـا أعضـاء يف اللجنة الدولية ألمن              . ذات املوجـودات القـيمة    
املــتاحف، الــيت تشــكل جــزءا مــن الــس الــدويل للمــتاحف واملكلفــة بتحســني تدابــري األمــن     

 .والسالمة يف املتاحف بواسطة مجلة من األمور منها وضع معايري موحدة لألمن والسالمة

ت بـيالروس يف ردهـا حملة عامة عن اإلطار القانوين الذي ينظّم امللكية املادية أو                وقدمـ  -٩
الفكـرية يف الـبلد، ووضـعت بإجيـاز حقـوق والـتزامات أصـحاب هـذه امللكـية، الذين ميكن أن                 
ــتزامات       ــا يف ذلــك احلقــوق واالل ــراد، مب ــية أو األف ــة نفســها أو الكــيانات القانون ــوا الدول يكون

وشددت على مجلة األمور منها وجوب أن يتم لدى وزارة          . ها واحلفاظ عليها  املـتعلقة بتسجيل  
ــة أو الفكــرية أو أي نقــل جلــزء مــن حقــوق       ــثقافة تســجيل أي تغــيري لصــاحب امللكــية املادي ال

وأفـادت بيالروس  . املؤلـف يف أحـد األعمـال القـيمة، وأن يـتم توثـيق صـك نقـل تلـك امللكـية                
تعلقة بالـتدابري الواجـب اختاذهـا حلظـر ومـنع استرياد وتصدير      االتفاقـية املـ  أيضـا بأـا طـرف يف       

مايــة املــتعلقة حبتفاقــية ، وكذلــك يف االونقــل ملكــية املمــتلكات الثقافــية بطــرق غــري مشــروعة  
كما .  ويف الـربوتوكولني امللحقني ذه االتفاقية  املمـتلكات الثقافـية يف حـال قـيام نـزاع مسـلح            

اقـات املـربمة بـني الـدول األعضـاء يف كومنولـث الدول              أن بـيالروس طـرف يف عـدد مـن االتف          
اتفاقية وأُشـري أيضـا إىل أن وزارة الداخلـية أقرت مشروع قانون بشأن االنضمام إىل                . املسـتقلة 

املمــتلكات الثقافــية املســروقة أو املــتعلقة ب )اليونــيدروا(املعهــد الــدويل لتوحــيد القــانون اخلــاص 
 .املصدرة بطرق غري مشروعة

ارك ممــثلون لــوزارة الشــؤون الداخلــية يف بــيالروس يف مؤمتــر دويل معــين بالــتعاون وشــ -١٠
بـــني أجهـــزة الشـــرطة واحلـــدود واجلمـــارك عـــلى مكافحـــة اجلـــرمية واالجتـــار غـــري املشـــروع    

/  تشرين الثاين٥ إىل ٣باملمـتلكات ذات القـيمة التارخيية والثقافية، عقد يف جيتنو، بولندا، من        
ــندا      ١٦٠حنــو وحضــر . ٢٠٠٤نوفمــرب  ــذي نظّمــه مركــز بول ــر، ال ــدا املؤمت  ممــثال لعشــرين بل
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ــية         ــع أكادمي ــدويل بالتشــارك م ــاب ال ــنظمة واإلره ــني اإلدارات ملكافحــة اجلــرمية امل املشــترك ب
 .الشرطة الوطنية

وأشـارت بـيالروس أيضـا إىل األعمـال اجلاريـة بشأن تنفيذ تدابري ملكافحة االجتار غري                  -١١
أو التارخيــية، مبــا يف ذلــك وضــع قــاعدة بــيانات   / ذات القــيمة الثقافــية واملشــروع باملمــتلكات

 .بالقطع ذات القيمة التارخيية والثقافية

وقدمــت بوليفــيا بــيانات إحصــائية مــن نــيابة وزارة الــثقافة بــوزارة التنمــية االقتصــادية    -١٢
الفهارس يف خمتلف    يف املائـة يف عـدد القطـع الثقافية اليت أُدرجت يف              ١٤٥تظهـر زيـادة بنسـبة       

عدد متوسط ففي حني كان   وعالوة على ذلك،    . ٢٠٠٤-١٩٧٥مـناطق الـبلد خـالل الفـترة         
العــدد ، تضــاعف ٢٠٠٠-١٩٧٥لفــترة يف ا ســنويا قطعــة ٣١٠الــيت فُهرســت القطــع الثقافــية 

كما أن سرقة   ). تفهرس سنويا  قطعة   ٢ ٨٠٠ (٢٠٠٤-٢٠٠١تقريـبا يف الفترة     أضـعاف    ١٠
 وعن  ١٩٩٩ حادث يف عام     ٢٠إلبـالغ عـن     ا، حيـث مت ا     شـهدت تقلّصـ    قطـع الـتراث الـثقايف     

 .٢٠٠٤حادث واحد فقط يف عام 

ــدم  -١٣ ــية،      وق ــبة تصــدير األعمــال الفن ــتخذة ملراق ــتدابري امل ــيا حملــة موجــزة عــن ال رد بوليف
يف  الثقافية إلنشـاء قـاعدة بـيانات تتيح تسجيل القطع           املـبذولة وتضـمن معلومـات عـن اجلهـود         

ة احملافظة  يبأمهالعمومي  دف إىل إذكاء الوعي     مناسبات  وأُشري أيضا إىل تنظيم     . ميشـكل رق  
الوطنـية املنسـقة الرامـية إىل وضع خطة وطنية          عـلى الـتراث الـثقايف الوطـين، وكذلـك بـاجلهود             

 .ملنع االجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية

اإلنسـان والـتاريخ، مـن املعاهد       وذكـرت كوسـتاريكا أن خـرباء يف عـلم اآلثـار وعـلم                -١٤
واإلدارات املشـاركة يف محايـة الـتراث الـثقايف، مـن بيـنهم موظفون من املتحف الوطين، قدموا             
مسـاعدة تقنـية إىل مكتـب املدعـي العـام، وإىل السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون عند         

 تقيـيم األضـرار الـيت تلحق        االقتضـاء، وخصوصـا باملشـاركة يف اإلجـراءات اجلنائـية الرامـية إىل             
وميكن أيضا تقدمي مساعدة مماثلة يف سياق       . لوطنية وغريها من الكنوز الثقافية    ابـاملواقع األثـرية     

أنشــطة العملــيات الــيت تــنفّذها الشــرطة أو موظفــو اجلمــارك، وال ســيما يف جمــال تقيــيم القطــع  
 .املصادرة أو يف جمال العمل كأطراف وديعة

يكا عـن إطارهـا القـانوين احملـلي الـذي ينظّم املسائل املتعلقة بالتراث               وأبلغـت كوسـتار    -١٥
األثـري الوطـين، وقدمـت معلومـات عـن التنسـيق بـني السـلطات الوطنـية يف قضايا نقل السلع                      

وقُدمــت معلومــات إضــافية بشــأن قوائــم اجلــرد اخلاصــة مبجموعــات  . الثقافــية مــن الــبلد وإلــيه
رية، الـيت وضـعت لضـمان املـزيد مـن احلمايـة للممتلكات الثقافية               الـتراث الـثقايف واملواقـع األثـ       
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ــية ــية واخلاصـــة مســـاعدة وخدمـــات   . الوطنـ ــيانات العمومـ ويف بعـــض احلـــاالت، قدمـــت الكـ
استشـارية مـن أجـل وضـع قوائـم باملخـزونات أو مـن أجـل خـزن القطـع الثقافـية أو صوا أو                          

 .ترميمها

. لــية املــتعلقة حبمايــة املمــتلكات الثقافــيةوكوســتاريكا طــرف يف معظــم الصــكوك الدو -١٦
وقـد قامـت نـيابة وزارة الـثقافة والشـباب والرياضـة مبـبادرة لوضـع مشروع قانون بشأن محاية            

 .التراث الثقايف الوطين

 يف اجلرائم املتعلقة    ١٩٨٩وأشـارت اجلمهوريـة التشـيكية إىل حـدوث زيـادة بعد عام               -١٧
ففي حني  . ذلـك الـتراث مـن الـبلد بصـورة غـري قانونية            بالـتراث الـثقايف ويف تصـدير جـزء مـن            

 قضـية يف السنة، ارتفع  ٣٥ تـبلغ يف املتوسـط   ١٩٨٩كانـت قضـايا السـرقة والسـطو قـبل عـام         
وكان . ١٩٩١ قضـية يف عام      ١ ٠٠٠ وإىل قـرابة     ١٩٩٠ قضـية يف عـام       ٦١١هـذا العـدد إىل      

ــن األحــيان أكــرب، ألن ا      ــلي يف كــثري م ــدد القطــع املســروقة الفع ــرمني اســتولوا يف بعــض   ع
 .احلاالت على مجيع األثاث الداخلي للكنائس

ــيانات     -١٨ ــاعدة بـ ــية وضـــع قـ ــرطة الوطنـ ــيكية أن جملـــس الشـ ــة التشـ وذكـــرت اجلمهوريـ
باملمـتلكات الثقافـية املسـروقة تسـتند إىل مـبادئ شـبيهة باملبادئ اليت تقوم عليها قاعدة بيانات                   

وأُبلغ أيضا  . زية واألملانية يف املوقع الشبكي لوزارة الداخلية      اإلنـتربول وتـتوافر باللغـتني اإلنكلـي       
ــثقافة مــا فتئــت مــنذ عــام    ــيق   ١٩٩٢عــن أن وزارة ال ــة تســجيل وتوث ــية الدول  متــول مــن ميزان

املمــتلكات الثقافــية الــتابعة للكنيســة الكاثوليكــية الرومانــية، الــيت كــان اللصــوص ومــا يــزالون    
 .يستهدفوا أكثر من غريها

. أشـارت اجلمهوريـة التشـيكية أيضـا إىل التشـريع الوطـين بشأن محاية التراث الوطين               و -١٩
وأشـارت بالتحديد إىل القانون املتعلق ببيع وتصدير القطع ذات القيمة الثقافية، الذي لـه أيضا               
وظـيفة متحيصـية مكّـن معهـد الـتراث الوطـين، املـأذون له مبـنح التراخـيص لتصدير القطع ذات           

وتعىن قوانني أخرى   . ين، مـن تبين عدد من القطع الدينية املسروقة وحتديد أماكنها          الطـابع الديـ   
ذكــرا اجلمهوريــة التشــيكية بتصــدير اآلثــار الثقافــية الوطنــية واموعــات املتحفــية ومــواد         

واملمـتلكات الثقافـية الـيت خيضـع تداوهلا لتلك القوانني ال جيوز تصديرها              . احملفوظـات املسـجلة   
 .ي البلد إال لفترة زمنية حمدودةمن أراض

وقُدمــت معلومــات إضــافية عــن القــانون التشــيكي بشــأن اســتعادة املمــتلكات الثقافــية  -٢٠
املصـدرة بصـورة غـري قانونـية، الـذي بـدأ نفاذه يوم انضمام البلد إىل االحتاد األورويب، والذي                    

 بشأن إعادة   ١٩٩٣ارس  م/ آذار ١٥ الصادر يف    EEC/93/7يطـبق توجـيه اجلماعـات األوروبية        
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 وما فتئت وزارة الثقافة   )9(.القطـع الثقافـية املـنقولة مـن أراضـي دولة عضو بصفة غري مشروعة              
ــتراث الوطــين، باستقصــاءات عشــوائية       ــتعاون مــع معهــد ال تضــطلع يف الســنوات األخــرية، بال

لك السياق، مت ويف ذ. لسـوق الـتحف األثـرية يف الـبلدان اـاورة، وال سـيما يف النمسا وأملانيا       
بواسـطة تعـاون الشرطة التأكد من أماكن عدد من القطع املسروقة من كنائس البلد واملصدرة                

وجـرى اإلبـالغ أيضـا عـن حالـة حدثـت يف اآلونـة األخرية                . بصـورة غـري قانونـية واسـتردادها       
تـتعلق بــتقدمي طلــبات إىل النمســا وأملانــيا بشــأن اسـتعادة قطــع مســروقة ومصــدرة بصــورة غــري   

 .انونية وواردة يف قوائم جرد ممتلكات الكنائسق

ــام       -٢١ ــة التشــيكية أيضــا إىل التشــريع الوطــين الصــادر يف ع ، ٢٠٠٢وأشــارت اجلمهوري
الـذي فـرض شـروطا إضافية بشأن تصدير املمتلكات الثقافية من اإلقليم اجلمركي للجماعات               

ثقافـية واملواد املدرجة يف     األوروبـية ومسـى السـلطات املختصـة مبـنح تراخـيص تصـدير القطـع ال                
وعــالوة عــلى ذلــك، وضــع ذلــك التشــريع شــروطا ملــنح تراخــيص التصــدير عــلى  . احملفوظــات

 .أساس األذون والشهادات الصادرة مبوجب اللوائح الوطنية، ونص على جزاءات مناسبة

ا وإضــافة إىل ذلــك، منحــت وزارة الــثقافة، وفقــا للبــيانات اإلحصــائية املــبلَّغ عــنها، مــ  -٢٢
مايو / أيـار ١٣ إىل ٢٠٠٤مـايو  / أيـار  ١ رخصـة تصـدير عاديـة خـالل الفـترة مـن              ٣٧جمموعـه   
ــتعلق بالتصــدير ألغــراض العــرض     ٣٦وكانــت  .٢٠٠٥ ــرخص ت ــن تلــك ال إىل سويســرا ( م

وكانـت واحـدة مـن الـرخص تـتعلق بالتصـدير ألغـراض الترمــيم        ) والواليـات املـتحدة والـيابان   
 .يضا عن اإلجراءات املتبعة يف إصدار رخص التصديروقُدمت معلومات أ). إىل سويسرا(

وعـالوة عـلى ذلـك، أشـارت اجلمهوريـة التشيكية إىل أنه عقب انضمامها إىل االحتاد                  -٢٣
األورويب أــت ســلطات اجلمــارك فــيها معظــم أنشــطتها عــلى احلــدود، باســتثناء أنشــطتها يف    

 الغرض، أُنشئت وحدات مجارك     وهلذا. املطـارات الدولـية، ونقلـت تلـك األنشـطة إىل الداخل           
متـنقلة تـؤدي مهامهـا يف كافة أحناء اإلقليم الوطين، مبا يف ذلك إجراء تفتيشات عشوائية قرب               

كمـا تـتعاون سـلطات اجلمـارك تعاونـا وثـيقا مـع وزارة الـثقافة ملكافحـة االجتـار غري                      . احلـدود 
 .املشروع باملمتلكات الثقافية

املتعلقة بالتدابري الواجب اختاذها    أا طرف يف االتفاقية     وأفـادت اجلمهوريـة التشيكية ب      -٢٤
  .حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة

 ميكن النظر إليه    ٢٠٠٤/٣٤الحظـت إيطالـيا أن قرار الس االقتصادي واالجتماعي           -٢٥
ملنع جرائم انتهاك التراث الثقايف     موذجية  بشـكل مناسب أكثر يف إطار اتفاقية األمم املتحدة الن         

االتفاقية األوروبية وأشـارت إيطالـيا أيضـا إىل     . للشـعوب املـوروث يف شـكل ممـتلكات مـنقولة          
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 وكذلك إىل اتفاقية جملس أوروبا )10(،١٩٥٩ لعام ملسـاعدة املتـبادلة يف املسائل اجلنائية     بشـأن ا  
 )11(،١٩٩٠ لعام   نها وضبطها ومصادرا   غسـل العـائدات املتأتية من اجلرمية والبحث ع         بشـأن 

بصـفتهما أداتـني هامتني لتعزيز التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية وإحراز نتائج ملموسة، يف              
 .مكافحة اجلرمية املنظمة على وجه اخلصوص

وشـددت إيطالـيا على أمهية تعزيز التعاون الدويل على إنفاذ القانون من أجل مكافحة          -٢٦
ملشـروع باملمـتلكات الثقافـية، وخصوصـا احلاجـة إىل تبادل البيانات االستخبارية              االجتـار غـري ا    

وفــيما يــتعلق بضــلوع اجلــرمية املــنظمة يف االجتــار غــري   . الــيت تتــيح العمــل بشــكل أكــثر فعالــية  
املشــروع باملمــتلكات الثقافــية، أشــري إىل حتلــيل نــتائج الــتحريات الــيت أُجريــت يف الــبلد والــيت   

وينظم . ت املافـيا مل تشارك يف هذا اال بعينه إال يف أحوال قليلة حمدودة أوضـحت أن مـنظما    
هـذا االجتـار يف أحـيان أكثر أفراد أو مجاعات إجرامية تستخدم عالقات اتصال دولية تدعمت          

وســلّطت إيطالــيا . عــلى مــدى الســنوات وجنحــت يف إقامــة أســواق غــري مشــروعة يف اخلــارج  
خلاصة حبماية املمتلكات الثقافية، اليت هي وحدة متخصصة        الضـوء عـلى وجود وحدة الدرك ا       

وأشارت إىل أن هذه الوحدة . تعـىن مبـنع ومكافحـة االجتـار غـري املشـروع باملمـتلكات الثقافـية            
أصـبحت نقطـة مرجعـية دولـية لتنفـيذ املشاريع اليت دف إىل مساعدة قوات الشرطة األجنبية                  

 .تلكات الثقافيةعلى مكافحة االجتار غري املشروع باملم

وأبلغـت الكويـت عـن عـدم وقوع حوادث لسرقة قطع ثقافية منقولة، حملية كانت أم                  -٢٧
املمــتلكات الثقافــية املســروقة أو املصــدرة بطــرق غــري  مســتوردة، تنطــبق علــيها أحكــام اتفاقــية 

ــروعة  ــتعلقة حب أو االتفاقـــيةمشـ ــزاع مســـلح      املـ ــال قـــيام نـ ــتلكات الثقافـــية يف حـ ، مايـــة املمـ
 .وتوكولني امللحقني اوالرب

 بشـأن إجـراءات إعـادة القطـع الفنية واألثرية           ٥٢٦وأبلغـت التفـيا عـن الئحـتها رقـم            -٢٨
 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١٦املصـدرة بصـفة غـري مشـروعة، الـيت اعـتمدها جملس الوزراء يف               

وتشري . ات صلةوالـيت تنطـبق على العالقات مع البلدان اليت وقّعت معها التفيا على اتفاقات ذ     
هـذه الالئحـة إىل االجـراءات املتـبعة يف البحـث عـن املمـتلكات الثقافـية املسـتوردة أو املصدرة                   

ويف هذا الصدد، ذكرت التفيا     . بصـفة غـري مشـروعة وإعادـا إىل بلدها األصلي أو إىل التفيا             
فية اليت مت نقلها  إعادة القطع الثقا  بشأن   EEC/93/7جملس اجلماعات األوروبية    توجـيه   أيضـا أن    

مايو / أيار ١دولة عضو قد بدأ نفاذه يف نظامها القانوين احمللي يف           بطـرق غـري قانونـية من إقليم         
٢٠٠٤. 
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وأبلغـت موريشـيوس عـن غـرض وأنشـطة صـندوق الـتراث الوطـين، الذي أُنشئ أول                    -٢٩
ريــة للمــباين  وأُســندت إلــيه مهمــة احملافظــة عــلى النوعــية اجلمالــية واملعما١٩٩٧األمــر يف عــام 

واإلنشـاءات واآلثـار ذات األمهـية التارخيـية أو األمهـية العمومـية ومحاية تلك النوعية وتطويرها                  
ومبوجب التشريع  . وحتسـينها، وكذلـك تثقـيف اجلمهـور يف جمـال اجلغرافـيا والـتاريخ الطبـيعي                

ــتراث    ٢٠٠٣اجلديــد الصــادر يف عــام   ــة ال ، مت توســيع نطــاق أغــراض الصــندوق لتشــمل محاي
ويــتوىل الصــندوق أيضــا مســؤولية احلفــاظ عــلى مواقــع  . الــثقايف ملوريشــيوس وإدارتــه وتعزيــزه

الــتراث الوطــين بصــفتها مــواد مصــدرية للبحــث العــلمي والــثقايف وأساســا مســتدميا ألغــراض     
ويقــوم عــلى إدارة وتســيري الصــندوق جملــس يضــطلع بالوظــائف  . التنمــية والــترويح والســياحة

اقع واآلثار واإلنشاءات والتراث غري امللموس وغريه من القطع ذات األمهية           اسـتبانة املو  : التالـية 
الثقافــية، لكــي يــتم تعييــنها كــتراث وطــين؛ وتنظــيم وترخــيص األنشــطة املــتعلقة باستكشــاف    
الـتراث الوطـين أو أي قطعـة أو مـبىن ذي أمهـية ثقافـية، والتنقيـب عنه وترميمه؛ واختاذ التدابري                      

لـتراث الوطـين ومحايـته وتعزيـزه ولتحقيق أغراض الصندوق؛ والتعاون            الالزمـة لـلحفاظ عـلى ا      
                          ـتمع الـدويل عـلى تعقّـب واسـتعادة أي تـراث وطـين قـد يكون خارج البلد أو على ردمـع ا

كمــا أن احلصــول عــلى موافقــة . الــتراث األجــنيب أو عــلى املشــاركة يف إدارة الــتراث املشــترك 
ــروري، مبقتضـــى التشـــ  ــبقة ضـ ــر   الصـــندوق املسـ ــتراث الوطـــين أو األمـ ــدير قطـــع الـ ريع، لتصـ

 .بتصديرها

وأعربـت موريشـيوس عـن اسـتعدادها للـتعاون الـدويل وتـبادل املسـاعدة يف جمـال منع                     -٣٠
ــتعاون      ــتزامها ــذا ال ــيها وعــن ال اجلــرائم املقــترفة يف حــق املمــتلكات املــنقولة ومالحقــة مرتكب

هب أو سرقة أو ريب املمتلكات الثقافية       والتـبادل، رغم عدم اإلبالغ يف البلد عن حوادث لن         
ــنظمة      ــا مجاعــات اجلــرمية امل  ــوم ــأن   . أو عــن أنشــطة ذات صــلة تق ــيد ب ــذا الصــدد، أُف ويف ه

املتعلقة بالتدابري الواجب اختاذها حلظر ومنع       يف االتفاقـية     ١٩٧٨موريشـيوس طـرف مـنذ عـام         
 .١٩٧٠ لعام روعةاسترياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مش

وأبلغــت املكســـيك عــن عـــدم وجــود ســـوابق إلدانــة أشـــخاص ضــالعني يف االجتـــار       -٣١
وقدمـت معلومـات عـن الوحـدة اخلاصـة املكلفة بالتصدي للجرائم ذات              . باملمـتلكات الثقافـية   

) األحكــام الدســتورية والتشــريعات اخلاصــة (الصــلة، وأشــارت باختصــار إىل اإلطــار القــانوين  
 .ى التحقيق يف مثل هذه اجلرائم ومقاضااالذي ينص عل

وذكــرت هولــندا أــا تعتــرب اليونســكو واليونــيدروا اهليئــتني األساســيتني اللــتني ينــبغي     -٣٢
بــيد أــا أشــارت إىل أن اتفاقــية األمــم  . إبالغهمــا بشــأن املســائل املــتعلقة باملمــتلكات الثقافــية 

كن أن تشكّل أساسا لتعزيز التعاون الدويل على        املـتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية مي       
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وأبلغـت هولـندا أيضـا عـن اسـتعداداا للتوقـيع والتصديق على              . إنفـاذ القـانون يف ذلـك اـال        
االتفاقـية املـتعلقة بالتدابري الواجب اختاذها حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات              

 .الثقافية بطرق غري مشروعة

٣٣- ــة       وأشــارت ع ــنظّم محاي ــيت ت ــية ال ــني الوطن ــا اختــذت، باإلضــافة إىل القوان ــان إىل أ م
ــية، إجــراءات مبوجــب املرســوم الســلطاين      ــتلكات الثقاف  تشــرين ٢٥ الصــادر يف ٦٩/٧٧املم

ــتعلقة حبظــر ومــنع اســترياد ونقــل     ١٩٧٧أكــتوبر /األول ــية امل ــيات الدول  لالنضــمام إىل االتفاق
وذكـرت أيضـا أن وزارة الـتراث القومي والثقافة يف        . روعةاملمـتلكات الثقافـية بصـفة غـري مشـ         

عمـان تنسـق دائمـا تنسـيقا مباشـرا مـع سـلطات إنفـاذ القـانون مـن أجـل منع استرياد وتصدير                         
 .هذه املمتلكات عرب أي نقطة من النقاط احلدودية للبلد

توى الوطين  وقدمـت بـريو معلومـات عن التدابري التشريعية واإلدارية املتخذة على املس             -٣٤
بشـأن اسـترياد وتصـدير القطـع الثقافـية، وأشـارت بتوسـع إىل أحكـام التشريع احمللي األساسي                    

يوليه / السـاري املفعـول مـنذ متـوز        ٢٨٢٩٦القـانون العـام رقـم       (املـتعلق حبمايـة الـتراث الـثقايف         
 مهام  وقدمـت بـريو أيضا حملة عامة عن اهليكل التنظيمي للمعهد الوطين للثقافة وعن             ). ٢٠٠٤

هـذا املعهـد املكلـف بـإعداد خطـط عمـل حلمايـة الـتراث الـثقايف الوطـين وبتنفـيذ تلـك اخلطط                     
 .واإلشراف عليها

وفـيما يـتعلق بالتعاون مع البلدان األجنبية على محاية املمتلكات الثقافية وإعادة القطع                -٣٥
لواليات املتحدة،  الثقافـية، أشـارت بـريو إىل مذكـرة الـتفاهم املـربمة بـني حكومـتها وحكومة ا                  

والـيت تـنص على محاية الكنوز األثرية والتراث اإلثنوغرايف الراجع إىل احلقبة االستعمارية بقدر               
مــن الشــمول والتفصــيل أكــرب ممــا تــنص علــيه االتفاقــيات أو االتفاقــات الراهــنة، وعــلى متديــد   

 .٢٠٠٧التعاون الثنائي حىت سنة 

نع االجتـار غـري املشــروع بـالقطع الثقافـية، مبــا يف     وأبلغـت بـريو عــن الـتدابري املـتخذة ملــ     -٣٦
الدويل للكشف عن   " خورخي تشافيز "ذلـك رصـد املـزادات وإنشاء وحدة مؤسسية يف مطار            

وقُدمت معلومات إضافية عن حاالت استعيدت      . التصـدير غري املشروع احملتمل للقطع الثقافية      
 .فيها قطع اكتشفت يف بلدان أجنبية

٣٧-     ن ردبـريو أيضا معلومات عن السلطات املختصة مبراقبة الصادرات والواردات          وتضـم
وسلط الرد . مـن القطـع الثقافـية، وكذلـك عـن املؤسسـات املشـاركة يف محايـة الـتراث الـثقايف            

الضـوء أيضـا عـلى اجلهـود املـبذولة لـتعزيز فعالـية نظـام القضـاء الوطـين يف تـناول اجلرائم ذات                         
ووردت يف الـــرد أيضـــا إشـــارات حمـــددة وواســـعة إىل األنشـــطة . الصــلة باملمـــتلكات الثقافـــية 
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التدريبـية والتعليمـية عـلى املسـتويني الوطـين واحملـلي مـن أجـل إذكـاء الوعـي واحلساسية بشأن                      
 .اآلثار السلبية للجرائم املرتكبة يف حق التراث الثقايف الوطين

ال منع ومكافحة االجتار    وقدمـت رومانـيا معلومـات عـن تشريعها الوطين القائم يف جم             -٣٨
ولوحظ أن ذلك التشريع مياثل التشريع األورويب ذا . غـري املشـروع باملمتلكات الثقافية املنقولة     

ــم      ــية رق  كــانون ٩ املؤرخــة ٣٩١١/٩٢الصــلة، وال ســيما الئحــة جملــس اجلماعــات األوروب
ــية   ١٩٩٢ديســمرب /األول ــستوجــيه و)12( بشــأن تصــدير الســلع الثقاف  بشــأن EEC/93/7  ال

وقُدمـت أيضا  . دولـة عضـو  بإعـادة القطـع الثقافـية الـيت مت نقـلها بطـرق غـري قانونـية مـن إقلـيم               
معلومـات شـاملة عـن أهـم أحكـام التشـريع الوطين اليت تتناول الظروف والشروط احملددة اليت                   

بصورة جتـوز فـيها إعـارة القطـع الثقافـية املـنقولة املسـجلة وبيع تلك القطع عمومياً وتصديرها                     
وعرضـــت أيضـــا املقتضـــيات والشـــروط التشـــريعية املـــتعلقة بتعـــيني مكـــان  . مؤقـــتة أو دائمـــة

املوجـودات الثقافـية الـيت تكـون قـد أُخذت من إقليم دولة عضو يف االحتاد األورويب ووجدت                   
وتضمن رد رومانيا أيضا قائمة باألفعال      . يف إقلـيم رومانـيا، وحبفـظ هـذه املوجـودات وإعادا           

 جيـــرمها تشـــريعها الوطـــين يف جمـــال تصـــدير أو اســـترياد املوجـــودات الثقافـــية، وكذلـــك  الـــيت
 .معلومات عن اجلزاءات املفروضة على هذه اجلرائم

ــية اختــذت       -٣٩ ــانون الوطن ــيا إىل أن ســلطات إنفــاذ الق ــك، أشــارت رومان وإضــافة إىل ذل
شاء فريق متعدد التخصصات    إجـراءات تـرمي إىل تعزيـز التعاون مع املؤسسات الثقافية وإىل إن            

هدفـه حتسـني محايـة الـتراث الـثقايف وفعالـية مـا يتصل بذلك من آليات استعادة املمتلكات، مبا                  
 مبعلومات عن   نتربولكما تعمل شرطة رومانيا بانتظام على مد اإل       . يف ذلـك تـبادل املعلومـات      

اإلجرامــية يف ذلــك ســرقة املمــتلكات الثقافــية واالجتــار غــري املشــروع ــا وضــلوع الشــبكات   
االجتـار واألسـاليب الـيت يـتوخاها املـتجرون، وتتـبادل املعلومـات عن القضايا اليت تنطوي على                   

ومشلــت اإلجــراءات األخــرى املــتخذة عــلى املســتوى الوطــين . ســرقة القطــع الفنــية أو تزويــرها
ــت       ــري أمــن امل ــيف تداب ــيعات عــلى اإلنترنــت، وتكث ــزايد املب ــية وت احف رصــد ســوق القطــع الفن

واموعــات الفنــية العمومــية والكــنائس مــن أجــل مــنع الســرقات، فضــال عــن تشــجيع اجلــرد   
الفوتوغــرايف للقطــع املدرجــة يف اموعــات الفنــية العمومــية أو اخلاصــة، ولفــت نظــر اجلمهــور 

ــب خــاص        ــانون بتدري ــاذ الق ــي إنف ــزويد موظف ــية، وت ــربامج التعليم ــية وال ــاحلمالت اإلعالم . ب
ت الوطنـية أيضـا عـلى إنشـاء شـبكات اتصاالت ونظم بيانات تيسر التبادل             وركّـزت اإلجـراءا   

السـريع لـلمعلومات املـتعلقة بـالقطع الثقافـية الـيت أُعلـن عـن أـا كـنـز وطـين ال جيـوز نقلــه إىل             
 .خارج البلد، وكذلك املتعلقة بالقطع الثقافية املسروقة أو املفقودة
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 حتمــي املمــتلكات الثقافــية، وقدمــت معلومــات وأوردت إســبانيا قائمــة بقوانيــنها الــيت -٤٠
إضـافية عـن الصكوك الدولية ذات الصلة، السارية املفعول بالفعل يف نظامها القانوين احمللي أو                

وسلّطت إسبانيا أيضا الضوء على اختصاص السلطات اإلقليمية        . الـيت هـي قيد التصديق عليها      
وأُشري . سـائل املـتعلقة حبماية املمتلكات الثقافية      بتنظـيم امل  ) اجلماعـات املتمـتعة بـاحلكم الـذايت       (

أيضـا إىل الطـابع اخلـاص للسـلع الثقافـية، الـذي يـربر وجود تدابري حتوطية أو تدابري تقييدية أو                      
 .قيود على حرية حركة السلع فيما بني الدول األعضاء يف االحتاد األورويب

سســات الفنــية أو العلمــية واملعــامل  وذكــرت إســبانيا أيضــا بالــتحديد اتفاقــية محايــة املؤ  -٤١
 اليت تستخدم على نطاق واسع يف محاية املمتلكات الثقافية يف زمن       )13(،١٩٣٥التارخيـية لعـام     

بـتعزيز إعــادة املمــتلكات  وأشــارت إسـبانيا أيضــا إىل اللجــنة الدولـية احلكومــية املعنــية   . احلـرب 
وقد عقدت هذه اهليئة    . ء غري املشروع  الثقافـية إىل بالدهـا األصـلية أو ردهـا يف حالـة االسـتيال              

 دولـة عضـوا، والـيت أنشـأها املؤمتـر العـام لليونسـكو يف عام            ٢٢االستشـارية، الـيت تـتكون مـن         
 .٢٠٠٥فرباير /، دورا الثالثة عشرة يف شباط١٩٨٠

وأبلغـت سويسرا عن قانوا االحتادي بشأن النقل الدويل للقطع الثقافية، الذي اعتمد              -٤٢
 عـــلى ٢٠٠٣أكــتوبر  /، وكذلـــك عــن التصــديق يف تشـــرين األول  ٢٠٠٣يونــيه  /رانيف حزيــ 

االتفاقـية املـتعلقة بالتدابري الواجب اختاذها حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات              
محاية : ويتناول القانون االحتادي مجلة أمور منها ااالت التالية       . الثقافـية بطـرق غـري مشـروعة       

يف الوطـين؛ واإلســهام يف محايـة الــتراث الـثقايف للــدول األخـرى وإبــرام معــاهدات     الـتراث الــثقا 
ثنائـية هلـذا الغـرض؛ وتشـجيع التبادل الدويل للقطع الثقافية فيما بني املتاحف وضمانات إعادة       

 .هذه القطع والتشجيع على اليقظة يف جتارة القطع الثقافية

ــبها االحتــا    -٤٣ ــة   وقدمــت سويســرا معلومــات عــن مكت ــثقافة، وهــو الســلطة اإلداري دي لل
وذكرت أن التعامل مع سرقة املمتلكات      . املسـؤولة عـن تنفيذ القانون االحتادي املذكور أعاله        

الثقافـية يقـع ضـمن اختصـاص سلطات األقاليم، فيما تكفل اإلدارة االحتادية للعدل والشرطة،                
 .ةوخرباؤها، التنسيق واالتصال بني األقاليم والسلطات األجنبي

وشــددت سويســرا عــلى أمهــية تــبادل املعلومــات عــلى املســتويني الوطــين والــدويل يف     -٤٤
مواجهـة االجتـار باملمـتلكات الثقافـية مواجهـة فعالـة، وأبـرزت يف ذلـك الصدد تعاون سلطاا                    

وتشـارك سويسـرا يف فـريق خرباء أنشأته األمانة العامة لإلنتربول لكي             . الوطنـية مـع اإلنـتربول     
وتدعم سويسرا أيضا أنشطة    . كل قـاعدة بياناا الدولية بشأن القطع الفنية املسروقة        يـراجع هـي   

اإلنــتربول واليونســكو املشــتركة الرامــية إىل مراقــبة االجتــار باملمــتلكات الثقافــية، وتشــارك يف    
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الفــريق الــذي أنشــأته اإلنــتربول للبحــث عــن املمــتلكات الثقافــية الــيت ســرقت أثــناء الــنـزاع يف  
وإضــافة إىل ذلــك، حتضــر سويســرا املؤمتــرات وحلقــات العمــل التدريبــية الدولــية الــيت . العــراق

تــنظمها اليونســكو واإلنــتربول والــس الــدويل للمــتاحف لفــائدة الــبلدان الــيت يواجــه تــراثها     
 .الوطين ديدا خاصا

ق بتنفيذ  وأشـارت تركـيا إىل املعلومـات اليت قدمتها سلطاا الوطنية املختصة فيما يتعل              -٤٥
ــرار الــس االقتصــادي واالجــتماعي    ــادت أيضــا بتصــديقها يف  ٢٠٠٣/٢٩ق  تشــرين ٦، وأف

 غســل العــائدات املتأتــية مــن اجلــرمية   عــلى اتفاقــية جملــس أوروبــا بشــأن ٢٠٠٤أكــتوبر /األول
كمـا اسـتحدث القانون اجلنائي اجلديد، الذي بدأ نفاذه       . والبحـث عـنها وضـبطها ومصـادرا       

، جتــرمي غســل العــائدات املتأتــية مــن اجلــرمية، الــذي يعاقَــب علــيه   ٢٠٠٥ونــيه ي/ حزيــران١يف 
 .بالسجن ملدة أدناها سنة واحدة

االتفاقـية املتعلقة بالتدابري الواجب   يف ١٩٨٨وأفـادت أوكرانـيا بأـا طـرف مـنذ عـام             -٤٦
. روعةاختاذهــا حلظــر ومــنع اســترياد وتصــدير ونقــل ملكــية املمــتلكات الثقافــية بطــرق غــري مشــ

، ١٩٩٩وأشــارت أيضــا إىل قانوــا بشــأن تصــدير واســترياد وإعــادة املمــتلكات الثقافــية لعــام  
 والذي يبين إجراءات صوغ قانون بشأن تصدير        ٢٠٠٢وكذلـك إىل املرسـوم الصادر يف عام         

املمــتلكات الثقافــية أو تصــديرها املؤقــت وبشــأن مراقــبة نقــل تلــك املمــتلكات خــارج حــدود   
مــت أيضــا معلومــات عــن إنشــاء آلــيات لوضــع قوائــم بــالقطع الــيت تعــود ملكيــتها وقُد. الدولــة

وذكــرت أوكرانــيا أيضــا املــبادرات  . للدولــة األوكرانــية والــيت ال جيــوز تصــديرها مــن إقلــيمها 
التشـريعية املـتخذة لتبسيط التشريع الوطين وإلعداد قوانني جديدة من شأا أن تزيد العقوبات          

 .ئم ذات الصلة حبماية التراث الثقايف للدولةاملفروضة على اجلرا

وعـــالوة عـــلى ذلـــك، قدمـــت أوكرانـــيا بـــيانات إحصـــائية عـــن اجلـــرائم الـــيت تـــتعلق  -٤٧
والحظـت أن الـبلد شهد على مدى السنوات اإلثنيت عشرة املاضية أكثر             . باملمـتلكات الثقافـية   

وقد . ي لنصفها بنجاح   جـرمية تتصـل حبـيازة قطـع أثـرية وأعمـال فنـية، مت التصـد                 ٢ ٠٠٠مـن   
 عندما بلغ املتوسط ما ١٩٩٤ و١٩٩٣ارتكـب العديـد من جرائم املمتلكات الثقافية يف سنيت       

  ٢٠٠ جـرمية يف السـنة، مث تقلّـص هـذا الـرقم يف السـنوات التالية إىل ما بني                     ٣٥٠ و ٣٠٠بـني   
 جرمية  ٣٧٨ شهدت كافة أحناء البلد اقتراف       ٢٠٠٤بـيد أنه يف عام      .  جـرمية يف السـنة     ٢٥٠و

 يف املائة من هذا     ٩٣وكانت نسبة   . مـن اجلـرائم املـتعلقة باملمـتلكات الثقافـية أو القطـع األثرية             
العــدد جــرائم ســرقة، يف حــني أن اســتخدام العــنف يف احلصــول عــلى املمــتلكات التارخيــية          

.  زيادة تبعث على االنـزعاج٢٠٠٤شهد يف عام  ) عملـيات السطو والسطو املسلح    (والثقافـية   
 اخنفاضــا حـادا يف اجلــرائم املتصــلة مبحــاوالت احلصــول  ٢٠٠٥هد الفصــل األول مــن عــام وشـ 
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 جــرمية اقترفــت يف نفــس ١٢٢ جــرمية مقارنــة بـــ٨٩عــلى املمــتلكات الثقافــية، حيــث ســجلت 
 . من اجلناة٢٨، ومت التعرف على ٢٠٠٤الفترة من عام 

ة الشؤون الداخلية فيها من أجل      وأبلغـت أوكرانـيا أيضـا عـن اجلهـود الـيت تبذهلا وزار              -٤٨
 قطعـة،  ٩٨٦ولوحـظ أن قـاعدة البـيانات تشـمل حالـيا      . وضـع قـاعدة بـيانات بـالقطع األثـرية     

أما عدد القطع األثرية املسروقة اليت مت العثور عليها         .  قطعـة مصـحوبة بصور رقمية      ٣٣٣مـنها   
  قطعــة٨٣٤ية فقــد بلــغ يف عملــيات البحــث أو الــيت صــادرا اإلدارات الــتابعة لــوزارة الداخلــ

ــنها  ٢١ ذات صــور رقمــية، و ١٦٨ قطعــة مســروقة مــنها  ٨١٣(  ذات ١٧ قطعــة مضــبوطة م
ــية  ــت). صــور رقم ــة     ٤٤٩ وكان ــات أو أواين مقدس ــع أيقون ــذه القط ــن ه ــنها ( م  ذات ٣٦م

 ،) ذات صــور٥٧مــنها ( لوحــات فنــية ١٣٣، و)مــنها ســبعة ذات صــور( أســلحة ٩، و)صــور
وبلغ ). كلها ذات صور  (، وستة منحوتات    ) ذات صور  ٤٧ها  من( جمموعـات من النقود      ٥٢و

وخبصوص هذه القطع   .  قطعة ٤٩٨جممـوع القطـع املسـجلة الـيت سرقت من مؤسسات الدولة             
 يف املائــة مــن ٧٧,٨األخــرية، أبلــغ يف رد أوكرانــيا عــن ضــعف يف نظــام املراقــبة يتمــثل يف أن  

املسـتحيل تقييمها من قبل خرباء عند       القطـع املسـروقة ليسـت هلـا صـور رقمـية، ممـا جيعـل مـن                   
تسـجيلها وبالـتايل جيعـل مـن الصـعب بقـدر أكـرب كـثريا الـتعرف علـيها عـند البحث يف قاعدة                         

 .بيانات القطع األثرية

وذكـرت أوكرانـيا أن سـلطاا يف جمال إنفاذ القانون تشارك يف جهود التعاون الدويل              -٤٩
ويف ذلك  .  تبادل املعلومات عن طريق اإلنتربول     عـلى مكافحـة اجلرائم املعنية وذلك من خالل        
سرقت ) أعمال فنية وقطع أثرية   ( قطعة ثقافية    ٩٦الصـدد، أُفـيد بأنـه جيـري البحـث دولـيا عن              

 ١ ٦٠٠وعين املكتب املركزي الوطين لإلنتربول، منذ بداية عملياته، بأكثر من           . مـن أوكرانيا  
 وأكثر من   ٢٠٠٤ حتقيقا يف عام     ٩٠ثر من   حتقـيق بشـأن قطـع ثقافـية مسروقة، مبا يف ذلك أك            

وأفضــت هــذه التحقــيقات إىل تعــيني  . ٢٠٠٥ حتقــيقا يف األشــهر الــثالثة األوىل مــن عــام   ٢٠
 مــن القطــع الثقافــية واألعمــال الفنــية املســروقة مــن أوكرانــيا يف أراضــي ١٧٠موقــع أكــثر مــن 

 .بلدان أخرى

مانـة العامة لإلنتربول الرامية إىل      وعـالوة عـلى ذلـك، أشـارت أوكرانـيا إىل مـبادرة األ              -٥٠
إتاحـة الفرصـة لسـلطات إنفـاذ القانون التابعة جلميع الدول األعضاء فيها الستخدام املعلومات      

ويف ذلــك . املوجــودة يف قــاعدة بــيانات اإلنــتربول الدولــية بشــأن املمــتلكات الثقافــية املســروقة 
تصة يف أوكرانيا الصيغة الكاملة من      السـياق، ترسـل بصـورة منتظمة إىل السلطات الوطنية املخ          

 ٢٧ ٠٠٠قـاعدة البـيانات، خمـزنة عـلى وسـائط مغناطيسـية أو بصـرية تشـتمل عـلى أكـثر من                       
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وقــام املكتــب املركــزي الوطــين لإلنــتربول أيضــا باســتحداث اســتخدام وثــيقة اإلنــتربول   . قــيد
 .قانون الوطنيةللتسجيل املوحد للممتلكات الثقافية املسروقة، يف عمل سلطات إنفاذ ال

وأكّـدت الواليـات املتحدة أن عددا من التدابري اتخذ لوضع حد لالجتار غري املشروع        -٥١
وأُفــيد بــأن الواليــات املــتحدة، ســعيا مــنها إىل الوفــاء بالــتزاماا كدولــة   . باملمــتلكات الثقافــية

وتصدير ونقل ملكية  االتفاقـية املـتعلقة بالـتدابري الواجـب اختاذها حلظر ومنع استرياد             طـرف يف    
، أبرمـت اتفاقـات ثنائـية مـع دول أطـراف أخرى من              املمـتلكات الثقافـية بطـرق غـري مشـروعة         

أجـل تقيـيد اسـترياد أصـناف معينة من القطع األثرية واإلثنولوجية إىل البلد، وكذلك من أجل                  
ع إىل  إحـباط ـب القطـع واالجتـار ـا بصـورة غـري مشروعة وذلك باحلد من احلافز الذي يدف                    

وللواليـات املـتحدة حاليا اتفاقات مع إيطاليا وبوليفيا وبريو والسلفادور           . ـب املواقـع األثـرية     
وهــناك اتفاقــان ممــاثالن يعــتزم . وغواتــيماال وقــربص وكمــبوديا ومــايل ونــيكاراغوا وهــندوراس

على وتوجـد أيضـا خـارج نطاق هذه االتفاقات الثنائية قيود           . إبـرامهما مـع الصـني وكولومبـيا       
ــية  ــانون عــام  . اســترياد املمــتلكات الثقاف  بشــأن املــنحوتات أو اجلداريــات  ١٩٧٣فبموجــب ق

الـتذكارية أو املعماريـة السـابقة لعهـد كولومبوس، ال جيوز استرياد هذه القطع إىل داخل إقليم                  
الواليـات املـتحدة إال مبوجـب رخصـة اسـترياد صـادرة عـن بلـد املنشـأ أو وثـائق قابلة للتحقق                        

 .١٩٧٣يونيه / حزيران١بأن تلك القطع غادرت بلد املنشأ قبل تفيد 

ــار          -٥٢ ــية مبكافحــة االجت ــتحدة املعن ــات امل ــن ســلطات الوالي ــات ع وقُدمــت أيضــا معلوم
باملمــتلكات الثقافــية عــلى مســتوى العملــيات وعــن الــتقدم احملــرز ــذا الشــأن، وكذلــك عــن     

وأُشري إىل أن وزارة اخلارجية .  الغرضالتشـريع ذي الصـلة الـذي تطـبقه تلـك السلطات لذلك           
تعمـل بالـتعاون مـع وزارة األمن الداخلي على إنفاذ القيود املفروضة مبوجب االتفاقات الثنائية         

وأُبلــغ أيضــا عــن حــاالت اســتردت فــيها إدارة إنفــاذ قوانــني اهلجــرة واجلمــارك     . ذات الصــلة
ل وزارة األمـن الداخلي، ممتلكات      بالواليـات املـتحدة، الـيت هـي أكـرب أقسـام التحقـيقات داخـ               

 ٢ ٠٠٠ثقافـية وأعادـا إىل أوطاا األصلية، مبا يف ذلك إعادة قطعيت نقود يعود تارخيهما إىل                
ــار   ــتان يف أي ــنة إىل أفغانس ــايو /س ــانون الوطــين بشــأن      . ٢٠٠٥م ــام الق وأُشــري أيضــا إىل أحك

نقل أو تلقي أو بيع سلع املمـتلكات املسـروقة، الـيت تتـيح مقاضـاة أي شـخص يقـوم عن علم ب                 
ــلى     ــني الواليــات أو الــتجارة     ٥ ٠٠٠مســروقة تــزيد قيمــتها ع  دوالر أمــريكي يف الــتجارة ب

وسـلط الضـوء أيضـا عـلى تطبـيق هذه األحكام يف حالة حماكمة تاجر بارز استورد                  . اخلارجـية 
 .يقطعا أثرية مصرية إىل الواليات املتحدة خمالفا بذلك قانون امللكية الوطين املصر

 بـأن ينشأ فريق   ٢٠٠٤وأفـادت الواليـات املـتحدة أيضـا بـأن الكونغـرس أمـر يف عـام                   -٥٣
مشـترك بـني الوكـاالت داخـل وزارة اخلارجـية، هـو فـرقة العمـل املعنية باآلثار الثقافية، مهمته            
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تعزيـز اجلهـود الدولـية الرامـية إىل احلفـاظ عـلى الـتراث الثقايف جلميع البلدان ومكافحة االجتار                    
 املشـروع باآلثـار ومكافحـة ـب املواقـع األثـرية بواسـطة حتديد واختاذ تدابري فعالة إلنفاذ                    غـري 

، ٢٠٠٥مـــايو / أيـــار٢٦ و٢٥ويف . القـــانون وكذلـــك تدابـــري دبلوماســـية وبرناجمـــية أخـــرى 
استضــافت فــرقة العمــل املعنــية باآلثــار الثقافــية حلقــة عمــل خلــرباء يف جمــال إنفــاذ القــانون مــن  

تحدة وأوروبـا والشـرق األوسـط من أجل مناقشة سبل حتسني تنسيق اجلهود عرب               الواليـات املـ   
الوطنـية الرامية إىل إنفاذ القانون، والصلة بني اجلرمية املنظمة واالجتار غري املشروع باملمتلكات              
الثقافــية املــنقولة، والتحقــيق يف القضــايا املــتعلقة مبمــتلكات ثقافــية غــري املشــروعة يف الواليــات   

وأثــناء حلقــة العمــل، حتــدث مســؤولون عــن إنفــاذ القوانــني عــن . حدة ومالحقــة مرتكبــيهااملــت
جتـارم اخلاصـة فـيما يـتعلق باسـترداد وإعـادة املـواد املسـروقة واملنهوبة اليت نقلت بصورة غري                      

 .مشروعة من العراق
  

   مالحظات ختامية -ثالثا  
، املعقود نع اجلرمية والعدالة اجلنائيةاألمـم املـتحدة احلـادي عشر مل      نوقـش خـالل مؤمتـر        -٥٤

، الضرر الذي يصيب تراث أي بلد ٢٠٠٥أبريل / نيسان ٢٥ إىل   ١٨يف بـانكوك، تايلـند، من       
مـن جـراء سـرقة املمـتلكات الثقافية واالجتار غري املشروع ا، وكذلك احلاجة املاسة إىل اختاذ               

ويف إعالن بانكوك، املسمى    . جراميةتدابـري فعالـة عـلى املسـتوى الوطـين ملكافحـة األنشـطة اإل              
 )14(التحالفات االستراتيجية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،       : أوجـه الـتآزر واالستجابات    

بــتزايد ضــلوع اجلماعــات اإلجرامــية املــنظمة يف ســرقة املمــتلكات الثقافــية  أحــاط املؤمتــر عــلما 
 واملضي القائمةاليت يكتسيها تنفيذ الصكوك األمهية األساسية ، وأكّـد جمـددا عـلى     واالجتـار ـا   

، داعيا الدول األعضاء إىل تطويـر التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية يف  تدابـري وطنـية و    اختـاذ يف  
 .اختاذ تدابري فعالة ذا الشأن

جملــس الرؤســاء التنفــيذيني ملــنظومة األمــم املــتحدة املعــين   وعــالوة عــلى ذلــك، حــدد   -٥٥
أبريل /تـناولــه مسـألة كـبح اجلـرمية املـنظمة، خـالل دورتـه املعقـودة يف نيسـان                  ، لـدى    بالتنسـيق 
، جمـاالت معيـنة ينـبغي أن يركّـز علـيها العمل املشترك ملؤسسات األمم املتحدة املعنية،                  ٢٠٠٤

ــتدابري للتنفــيذ الفــوري مــن شــأا أن تعــزز االجــراءات املنســقة الــيت       واتفــق عــلى مجلــة مــن ال
عضاء مبقتضى الواليات املنوطة بكل منها، وأن تؤدي إىل استجابة فعالة           تـتخذها املـنظمات األ    

وكان . مشـتركة بـني الوكـاالت مـن أجـل كـبح اجلـرمية املنظمة عرب الوطنية ومظاهرها احملددة                  
مـن هـذه الـتدابري الشـروع يف إجراء تقييمات مشتركة بني الوكاالت بغية حتديد مدى ضلوع                  
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خمــتلف أشــكال االجتــار غــري املشــروع، مبــا يف ذلــك االجتــار غــري  النشــاط اإلجــرامي املــنظم يف 
 ).٢١، الفقرة E/2004/67الوثيقة (املشروع باملمتلكات الثقافية 

ويف ضـوء مـا تقـدم، يقـف مكتـب األمـم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية على أهبة                    -٥٦
مليزانية، على عقد اجتماع    االسـتعداد للـتعاون مـع اليونسـكو، رهـنا بـتوافر املـوارد من خارج ا                

لفــريق خــرباء يــتوىل استكشــاف وتقيــيم الــتحديات القائمــة والصــعوبات املصــادفة يف مكافحــة 
 تــود، مــن مث، أن جتــدد مــنع اجلــرمية والعدالــة اجلنائــيةولعــل جلــنة . االجتــار باملمــتلكات الثقافــية

 .جتماعمناشدا للدول األعضاء بأن تنظر يف تقدمي تربعات لتنظيم هذا اال
 احلواشي  

 .٣٥١١رقم ال، ٢٤٩، الد جمموعة املعاهداتاملتحدة، األمم  (1) 
 .١١٨٠٦، الرقم ٨٢٣، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (2) 
 .١٥٥١١، الرقم ١٠٣٧، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (3) 
 ١٥احلادية والثالثون، باريس، لدورة وثائق املؤمتر العام، ا منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، :انظر (4) 

 .٢٤، القرار القرارات:  والتصويب:١، الد ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٣‐أكتوبر /تشرين األول
 تشرين   ١٥منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق املؤمتر العام، الدورة احلادية والثالثون، باريس،     (5) 

 .، املرفقان األول والثاين٢٥، القرار القرارات: ١، الد ٢٠٠١نوفمرب / الثاين تشرين٣‐أكتوبر /األول
  ،٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٧‐سبتمرب/ أيلول٢٩الدورة الثانية والثالثون، باريس، املرجع نفسه،  (6) 

 .، املرفق٣٣، القرار القرارات: ١الد 
: ١، الد ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين١٧‐أكتوبر /تشرين األول ٢٦الدورة الثالثون، باريس، ، املرجع نفسه (7) 

 .القرارات
: ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٧‐أغسطس/ آب٢٧مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني، هافانا،  (8) 

 .، املرفق١-ب باء، الفصل األول، البا )E.91.IV.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (تقرير أعدته األمانة
 .١٩٩٣مارس / آذار٢٧، L 74، العدد اجلريدة الرمسية للجماعات األوروبية  (9) 
 .٦٨٤١رقم ال، ٤٧٢، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (10) 
 .٣١٧٠٤رقم ال، ١٨٦٢، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   (11) 
 .١٩٩٢ديسمرب / كانون األول٣١، L 395 العدد ،اجلريدة الرمسية للجماعات األوروبية  (12) 
 .٣٨٧٤، العدد ١٦٧، الد جمموعة املعاهداتعصبة األمم،  (13) 
 .١، الفصل األول، القرار A/CONF.203/18الوثيقة   (14) 
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