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توزيع حمدود
اجتماع الدول األطراف في اتفاقية اليونسكو بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر
ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة
(اليونسكو ،باريس)1970 ،

الدورة الخامسة
باريس ،مقر اليونسكو ،القاعة 11
 20و 21أيار/مايو 2019

البند  10من جدول األعمال المؤقت :تقرير عن التوصيات الرامية لتعزيز تنفيذ اتفاقية
عام  1970وجناعتها ووضوحها
مبوجب القرار  4.MSP.17والقرار  ،6.SC.6تق ّدم هذه الوثيقة جمموعة من التوصيات تستند إىل املناقشات

اليت دارت خالل الدورة السادسة للجنة الفرعية وإىل الردود على االستبيان اخلاص بتعزيز تنفيذ اتفاقية عام
 1970وجناعتها ووضوحها على النحو الوارد يف الوثيقة C70/18/6.SC/INF.1
مشروع القرار:

الفقرة 40

الخلفية
.1

خالل االجتماع الرابع للدول األطراف يف اتفاقية عام ( 1970أيار/مايو  ،)2017عربت الدول األطراف
حتسباً لالحتفال بالذكرى اخلمسني لتأسيسها يف عام .2020
عن احلاجة إىل التفكري يف مستقبل االتفاقية ّ

.2

.3

ونتيجة لذلك ،اعتمد اجتماع الدول األطراف القرار  4 MSP 17وش ّدد على أمهية التفكري الصريح
والشامل بشأن االتفاقية قصد حتديد التدابري احملتملة لتعزيز تنفيذ االتفاقية وفعاليتها ووضوحها وإدراج فرصة
وضع قائمة للممارسات اجليدة.
وب التايل نظرت الدورة اخلامسة للجنة الفرعية (أيار/مايو  )2017يف القرار  ،4 MSP 17واعتمدت القرار
 5.SC 6 bisالذي يطلب من األمانة العامة أن تنشئ ،بالتنسيق مع مكتب اللجنة الفرعية ،استبياناً ملعاجلة
التدابري احملتملة الرامية لتعزيز تنفيذ االتفاقية وجناعتها ووضوحها من مجيع جوانبها ،ال سيما القانونية
والسياسية واهليكلية ،مبا يف ذلك فرصة إنشاء قائمة للممارسات اجليدة .كما طلب القرار  5.SC 6 bisمن
األمانة العامة دمج الردود على االستبيان وختصيص نصف يوم لتبادل وجهات النظر قصد حتليل استنتاجات
االستبيان.

.4

وأرسلت األمانة العامة االستبيان إىل الدول األطراف يف  26تشرين األول/أكتوبر  ،2017وتلقت  42رداً
من الدول األطراف .وتوجد الردود على املوقع اإللكرتوين التفاقية عام  .1970باإلضافة إىل ذلك ،قُ ّدم
موحد يستند إىل ردود الدول األطراف على االستبيان إىل الدورة السادسة للجنة الفرعية (أيار/مايو
تقرير ّ

صصت دورة امتدت نصف يوم لتبادل اآلراء حول نتائج االستبيان قبل افتتاح الدورة السادسة
وخ ّ
ُ .)2018
للجنة الفرعية .ونتيجة للنقاشات ،اعتمدت الدورة السادسة للجنة الفرعية القرار  6.SC 6الذي يطلب من
يتضمن توصيات تستند إىل ردود الدول األطراف على االستبيان وإىل املناقشات
األمانة العامة إعداد تقرير ّ
اليت دارت خالل جلسة تبادل اآلراء وأثناء الدورة السادسة للجنة الفرعية.
.5

يقدم هذا التقرير توصيات بشأن :أ) تعزيز تنفيذ االتفاقية ،ب) حتسني جناعة االتفاقية ،ج) تعزيز وضوح
االتفاقية.

تعزيز تنفيذ االتفاقية

أ .تعزيز األطر القانونية
.6

أظهرت ردود الدول األطراف على االستبيان أ ّن معظم الدول تن ّفذ االتفاقية من خالل تعزيز األطر القانونية،
مبا يف ذلك حتديث تشريعاهتا الوطنية لتشمل أحكام الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة .وش ّددت الدول
على احلاجة إىل إنشاء أوجه تآزر مع الصكوك القانونية األخرى واحلفاظ عليها قصد حتسني محاية
املمتلكات الثقافية.

.7

يتم تنسيق األطر القانونية املتعلقة حبماية املمتلكات الثقافية ،مبا يف ذلك التدابري الوقائية ،يف العديد
إذ ال ّ
من البلدان .وهو ما يؤدي إىل اختالفات يف درجة تنفيذ االتفاقية على املستويات الوطنية .وملعاجلة هذه
املسألة ،اقرتحت إحدى الدول األعضاء 1وضع قانون منوذجي ملنع ومكافحة االجتار غري املشروع
باملمتلكات الثقافية من أجل تسهيل دمج أحكام االتفاقية يف القانون الوطين ،ال سيما فيما يتعلق باالسترياد
والتصدير وإعادة املمتلكات الثقافية املص ّدرة بطريقة غري مشروعة والعناية الواجبة والعقوبات اجلنائية .وأبدت
بعض الدول األطراف 2رغبتها يف فرض عقوبات جنائية يف نص االتفاقية.

.8

وإلرساء قانون منوذجي هبذا احلجم يكون مالئماً ويفي بالغرض ،تقرتح األمانة العامة مجع خرباء قانونيني
يف جمال محاية املمتلكات الثقافية من خمتلف املناطق من أجل وضع أحكام تُدرج يف القانون النموذجي
تضمنها ألفضل املمارسات الدولية يف جمال محاية املمتلكات الثقافية .وينبغي تطوير القانون
والتأكد من ّ
النموذجي وفقاً للركائز الرئيسية التفاقية عام  :1970املنع واإلعادة وال ّرد والتعاون الدويل.

ب .تعزيز القدرات
.9

أبرزت بعض الدول األعضاء 3احلاجة إىل حتسني تنفيذ االتفاقية من خالل تعزيز التعاون وبناء القدرات
عرب تدريب موظفي إنفاذ القانون على الصعيدين الوطين والدويل ،باإلضافة إىل تعزيز التعاون الثنائي واملتع ّدد
األطراف وتشجيعه .وأشارت ردود االستبيان يف هذا الشأن إىل اقرار العديد من الدول األطراف لألثر

 1أملانيا
 2أذربيجان ،وإكوادور ،ومصر ،وغينيا ،وإيطاليا ،والواليات املتحدة األمريكية
 3الربازيل ،وشيلي ،وغينيا ،وهندوراس ،وهولندا ،وسلوفاكيا ،وجنوب إفريقيا ،وإسبانيا
3

اإلجيايب ألنشطة بناء القدرات اليت نظمتها األمانة العامة .غري أ ّن الردود على االستبيان أشارت أيضاً إىل

احلاجة إىل حتسني االتصال بشأن أنشطة بناء القدرات اليت تنظمها األمانة العامة وضرورة ضمان متابعة
دقيقة لتحسني تقييم النتائج اإلجيابية وتعزيزها.

.10

تعمل األمانة عن كثب مع املكاتب امليدانية لتوفري التدريبات ذات الصلة بشأن املسائل القانونية والتشغيلية
املتعلقة مبكافحة االجتار غري املشروع .وكما يتّضح من تقرير األمانة ( ،)C70/19/5.MSP/6عُقدت حلقات
عمل لبناء القدرات خالل العامني املاضيني يف مجيع مناطق العامل سامهت يف حتسيس املئات من أصحاب
املتخصصني يف املتاحف.
املصلحة مبا يف ذلك ،على سبيل املثال ،السلطات احلكومية والشرطة واجلمارك و ّ
ويتم حتديث هذه املعلومات بانتظام يف باب "بناء القدرات" على املوقع اإللكرتوين التفاقية عام .1970
ّ
بيد أنّه من أجل تعزيز تبادل املعلومات وضمان التواصل بشكل أفضل بشأن أنشطة بناء القدرات ،تقرتح
تبني أهداف كل حلقة عمل ونتائجها.
األمانة العامة نشر التقارير النهائية اليت ّ

.11

فيما يتعلّق بتعزيز القدرات ،ق ّدمت األمانة العامة الوثيقة  C70/15/3.SC/7حتمل عنوان "مقرتحات لتنفيذ
خارطة الطريق وتوصيات دائرة الرقابة الداخلية لليونسكو" إىل الدورة الثالثة للجنة الفرعية (أيلول/سبتمرب
تضمنت الوثيقة خطة لتحسني جهود بناء القدرات والتحسيس اليت تبذهلا األمانة العامة .وكان
 .)2015و ّ
للمرة األوىل كجزء من مشاريع اليونسكو واالحتاد
استخدام أدوات التعليم اإللكرتوين ،والذي مت إدراجه ّ
األورويب لفائدة سوق الفن األورويب والقضاء األورويب وإنفاذ القانون ،من بني السبل املقرتحة لبناء القدرات.

.12

وأ ّكدت ردود الدول األطراف على االستبيان على احلاجة إىل التحديث املنتظم لقوائم اجلرد ،ليس فقط
لرقمنة البيانات ولكن أيضاً لتحديث قواعد البيانات الوطنية اخلاصة بالسلع الثقافية واملمتلكات املسروقة
الفعال وتبادل املعلومات .ولتعزيز قوائم اجلرد ،تقرتح األمانة العامة تعزيز التعاون مع برنامج
إلتاحة التتبع ّ
املتاحف الذي ميلك اخلربة الالزمة لتوجيه وتشجيع أفضل املمارسات املتعلقة بإنشاء قوائم اجلرد وتطويرها.
املهم أيضاً التذكري بقاعدة بيانات اإلنرتبول بشأن األعمال الفنية املسروقة واليت ميكن للدول األطراف
ومن ّ
تسجيل املمتلكات املسروقة فيها .وستُصبح هذه املعلومات متاحة آلياً لقوات الشرطة يف مجيع أحناء العامل
وميكنها أن تؤدي إىل اسرتداد سريع هلذه املمتلكات.
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ت .تبسيط إجراءات اإلعادة والردّ
.13

اقرتحت إحدى الدول األطراف 4إعداد وثيقة تشرح اخلطوات اليت جيب اتباعها لطلب عودة ممتلكات من
دولة طرف أخرى قصد مساعدة البلدان على اجتياز العقبات القانونية والعملية واملالية املع ّقدة اليت تواجهها

رد ممتلكاهتا الثقافية .وق ّدمت األمانة العامة خالل الدورة الرابعة للجنة الفرعية (أيلول/سبتمرب
عند طلب ّ
 )2016الوثيقة  C70/16/4.SC/15بشأن التدابري املعيارية لتيسري إعادة املمتلكات الثقافية اليت يتم االجتار
وردها إىل بلدها األصلي.
هبا بصورة غري مشروعة ّ
ميكن استخدام الوثيقة املذكورة أعاله كأساس إلنشاء وثيقة توضيحية حت ّدد اإلجراءات الواجب اتباعها
الستعادة املمتلكات الثقافية.
.14

اقرتحت دولتان طرفان 5مراجعة نص االتفاقية املتعلّق بإعادة املمتلكات املسروقة إىل أوطاهنا لتيسري اإلجراء
من خالل محل عبء اإلثبات على حائز املمتلكات .غري أ ّن دوالً أطرافاً أخرى 6أ ّكدت أمهية املبادئ
التوجيهية التنفيذية لتنفيذ اتفاقية عام  1970كسبيل لتعزيزها وذلك بالنظر إىل صعوبة تعديل نص االتفاقية.
وتتوفّر املبادئ التوجيهية التنفيذية حالياً باللغتني اإلجنليزية والفرنسية فقط .وتعمل األمانة العامة على إتاحة
الوثيقة جبميع لغات العمل يف اليونسكو.

.15

تضمن اتفاقية املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص لعام  1995املتعلّقة باملمتلكات الثقافية املسروقة أو
ت ّ

املص ّدرة بشكل غري قانوين أحكاماً شاملة إلعادة املمتلكات الثقافية واسرتدادها سواء كانت مسروقة أو
مص ّدرة بطريقة غري مشروعة ،سواء كانت جزءاً من قائمة جرد وطنية أم ال ،وتنطبق بالتايل على املمتلكات
تتضمن االتفاقية معايري تضع عبء اإلثبات على مالك املمتلكات الثقافية.
الثقافية املستخرجة سراً .كما ّ
باإلضافة إىل ذلك ،تع ّد اتفاقية املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص لعام  1995معاهدة ذاتية التنفيذ .لذا
تُشجع الدول األطراف يف اتفاقية عام  1970على التصديق على اتفاقية املعهد الدويل لتوحيد القانون
برد املمتلكات الثقافية وإعادهتا.
اخلاص لعام  1995أل ّهنا ترسي احلد األدىن من القواعد القانونية املتعلّقة ّ

4كندا
5اكوادور ومصر
 6السويد وتركيا
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.16

الرد ،دعت إحدى الدول األطراف 7إىل نشر أوسع للمعلومات املتعلّقة باملمتلكات
فيما يتعلّق اإلعادة و ّ

الثقافية املسروقة من خالل نظام إنذار .ويف هذا الصدد ،تنشر األمانة العامة على موقعها اإللكرتوين
املعلومات املتعلقة بالسرقات عند اعالمها بذلك مع اعالم متزامن للشركاء يف إنرتبول .بيد أ ّن األمانة العامة
تتل ّقى عدداً ضئيالً من الطلبات.
.17

عالوة على ذلك ،ترغب األمانة يف اقرتاح وضع مبادئ توجيهية ميكن استخدامها يف حال سرقة املمتلكات
الثقافية .وهذا من شأنه تعزيز التعاون مع الشركاء املعنيني مبا يف ذلك اإلنرتبول واملنظمة العاملية للجمارك
واملعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص .وسيضمن العمل املتضافر الوضوح والشفافية يف التدابري باإلضافة
إىل ضمان تعاون أكثر جناعة.

تحسين نجاعة االتفاقية

أ .اهليئتان الرئاسيتان لالتفاقية
.18

فيما يتعلّق باهليئتني الرئاسيتني ،أ ّكدت ردود الدول األطراف على االستبيان أمهية الرصد واملتابعة الدقيقني
لتنفيذ القرارات .كما أظهرت الردود أمهية نشر أفضل لقرارات اهليئتني الرئاسيتني وتوصياهتما على املستوى
الوطين لزيادة النجاعة يف تنفيذ االتفاقية.

.19

بني عامي  2016و ،2018كان من الصعب تنفيذ القرارات إىل أقصى ح ّد ممكن بسبب قيود امليزانية
السائدة .بالنسبة للجنة الفرعية ،طرح قصر اآلجال بني الدورات (أقل من سنة واحدة) صعوبات يف تنفيذ
مشاريع أكرب حجماً .وأخرياً ،تتطلّب العديد من املشروعات توافر مسامهات تطوعية لتنفيذها.

.20

واقرتحت الدول األطراف أن تويل اهليئات الرئاسية أمهية أكرب للتحليالت واملناقشات املتعلقة بالتقارير
الدورية وأن تُشجع الدول األطراف على تقدمي تقاريرها الوطنية بشكل منتظم 8من أجل التقييم الفعال
التوجهات
لنجاعة االتفاقية وتتبّع تنفيذ االتفاقية على املستوى الوطين ،وهو أمر يكتسي أمهية بالغة لتحديد ّ
للمرة األوىل .وعلى الرغم من
واملمارسات اجليدة .ومتّ هذا العام إجراء عملية اإلبالغ الدورية إلكرتونياً ّ
بعض التحديات التقنية ،تل ّقت األمانة العامة  68استمارة إبالغ ،وهو ما يع ّد عدد تقارير قياسي .سيق ّدم

7مجهورية كوريا
8

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133171.page=72
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ستمهد
استعراض للتقارير الوطنية إىل الدورة السابعة للجنة الفرعية من خالل الوثيقة  .C70/19/7.SC/6و ّ
هذه الوثيقة الطريق ملزيد من املناقشات حول تعزيز تنفيذ االتفاقية على املستوى الوطين.

ب .األدوات اليت طوّرهتا األمانة العامة
.21

كان هناك توافق يف اآلراء حول فائدة وفعالية األدوات اليت انتجتها األمانة العامة ،مبا يف ذلك قاعدة
بيانات اليونسكو اخلاصة بالتشاريع الوطنية املتعلّقة بالرتاث الثقايف وشهادة اخلرباء النموذجية ،مع امكانية
لكل قانون
حتسينها ملراعاة التحديات اجلديدة مثل االجتار عرب اإلنرتنت .وقُ ّدم اقرتاح إلدراج ملخصات ّ
وطين مق ّدم من طرف الدول األطراف إلدراجها يف قاعدة بيانات اليونسكو بشأن قوانني الرتاث الوطنية
قصد احلصول على استعراض عام ألطرها القانونية احمللية.

.22

.23

حتتوي قاعدة البيانات على وثائق بعضها عبارة عن صفحات ممسوحة ضوئياً من تشريعات تعود إىل بداية
القرن العشرين ،ممّا جيعل من املستحيل البحث عن الكلمات الدالة .عالوة على ذلك ،ال تتوفّر الرتمجة
التطور ،من
اإلجنليزية أو الفرنسية جلميع الوثائق .رغم ذلك ومن أجل احلصول على مستوى أعلى من ّ
برمته وهو ما سيكون مشروعاً مكلفاً ويستغرق وقتًا طويالً.
الضروري تطوير النظام ّ
طلب القرار  5.SC 4Bالصادر عن اللجنة الفرعية من األمانة العامة أن تُرسل املعلومات إلكرتونياً إىل
مجيع الدول األطراف يف اتفاقية عام  1970يف غضون شهرين بعد اختتام الدورة بشأن التحديثات الالزمة
لقاعدة بيانات اليونسكو لقوانني الرتاث الثقايف الوطنية مبا يف ذلك املعلومات عن امليزانية املطلوبة .وأرسلت
املعلومات املتعلقة مبقرتح املشروع إىل مجيع الدول األطراف يف  2آب/أغسطس  2017ونشرت أيضاً على
موّف عام  ،2018تل ّقت األمانة العامة مسامهة قدرها 97500
صفحة الدورة اخلامسة للجنة الفرعية .يف ّ
دوالر أمريكي من املكتب الفيدرايل السويسري للثقافة و 88000دوالر أمريكي من حكومة السويد للمضي
قدماً يف هذا املشروع خالل عام  .2019وأطلقت األمانة العامة بفضل هذه املسامهة السخية املرحلة األوىل
من عملية تطوير قاعدة البيانات.

.24

فيما يتعلق باألدوات األخرى ،كانت هناك طلبات متواترة إلتاحة األدوات بأكرب عدد ممكن من اللغات
قصد نشرها على نطاق أوسع .وتبذل األمانة العامة جهوداً لرتمجة األدوات ذات الصلة إىل لغات العمل
تود األمانة العامة دعوة الدول إىل املسامهة يف
الست للمنظمة يف حدود ما تسمح به املوارد املالية .كما ّ
الرتمجة إىل لغتها األم.
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.25

ذكرت إحدى الدول األطراف 9بعض األدوات املفيدة اليت ميكنها حتسني جناعة االتفاقية وهي :مبادئ
توجيهية للمعلمني تدمج قضايا محاية الرتاث الثقايف يف التعليم ،ونصائح عملية لرصد املزادات عرب اإلنرتنت،
واملبادئ التوجيهية العتماد ممارسات أجهزة الكشف عن املعادن واملسح الضوئي واملبادئ التوجيهية للدول
يف جمال تدريب اخلرباء.

ت .التفاعل بني اللجنة الفرعية واللجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها
األصلية أو ردّها يف حالة االستيالء غري املشروع
.26

كما كشفت ردود الدول األطراف على االستبيان عن احلاجة إىل فهم أوضح لتعريف اهليئات الرئاسية
املختلفة وتركيبتها ووظيفتها وواليتها واألدوات املوضوعة لتنفيذ االتفاقية .متّ حتديد هذه األمر باعتباره
ضرورياً لفهم كيفية تفاعل اهليئات مع بعضها البعض بشكل أفضل .لتوضيح أدوار كل هيئة رئاسية ،ستقوم
األمانة بإعداد مواد حتسيسية هلذا الغرض.

.27

فيما يتعلّق بالتفاعل بني اهليئتني ،رغبت بعض الدول األطراف يف احلفاظ على متييز واضح بني اهليئتني؛ يف
املقابل ،بدا أ ّن دوالً أخرى تؤيّد التآزر والتعاون األفضل .وعلّقت الدول أيضاً على التداخل يف جداول

أعمال اللجنة الفرعية واللجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها
يف حالة االستيالء غري املشروع ،وذكرت أنه ينبغي أن تتعامل كل هيئة مع الوالية اليت أنشئت من أجلها.
ووافقت الدول األطراف خالل املناقشات على أمهية تعزيز أوجه التآزر والتعاون بني اللجنة الفرعية واللجنة
الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة االستيالء غري املشروع
واتفاقية عام  1970والحظت أمهية دعم اللجنة الفرعية لدور اللجنة الفرعية واللجنة الدولية احلكومية لتعزيز
إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة االستيالء غري املشروع كهيئة لتسوية املنازعات
الرد املعروضة على أنظار اللجنة.
من خالل تطوير آلية لإلبالغ عن املسائل اهلامة املتعلقة حباالت اإلعادة و ّ
.28

مرتني فقط :يف عام  2011لالحتفال
املهم التذكري أنّه قبل عام  2012عقد اجتماع الدول األطراف ّ
من ّ
بالذكرى األربعني التفاقية عام  1970ويف عام  2003بسبب قرار حم ّدد اختذه اجمللس التنفيذي لليونسكو.

كما عُقدت الدورة األوىل للجنة الفرعية يف عام  .2013نتيجة لذلك ،كانت آلية الرصد الوحيدة اليت
تتع ّقب االجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية املوجودة قبل تنظيم اجتماع الدول األطراف واللجنة الفرعية
 9اليونان
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هي اللجنة الفرعية لدور اللجنة الفرعية واللجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها
األصلية أو ردها يف حالة االستيالء غري املشروع اليت جتتمع بانتظام منذ عام .1978
.29

وتعمل أمانة اتفاقية عام  1970يف الوقت الراهن كأمانة للجنة الفرعية واللجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة
املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة االستيالء غري املشروع .غري أ ّن اجتماع الدول
األطراف واللجنة الفرعية مها هيئتا الرصد املنشأتان إلدارة برنامج االجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية
يف إطار اتفاقية عام  1970يف حني ترّكز اللجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها
األصلية أو ردها يف حالة االستيالء غري املشروع على اإلعادة والرد وتعمل كمنتدى للحوار بشأن القضايا
تود األمانة العامة تسليط الضوء على ضرورة التمييز بني وظائف اهليئتني مع السماح يف
ذات الصلة .و ّ
يتضمن جدول
الوقت ذاته بتبادل بعض املمارسات اجليدة واملواضيع املتعلقة باإلعادة و ّ
الرد .هلذا السببّ ،
الرد يف إطار اتفاقية
خمصصاً لإلعادة والرد ووثيقة عن اإلعادة و ّ
أعمال الدورة السابعة للجنة الفرعية جزءاً ّ

يشجع هذا األمر تبادل املعلومات وتعزيز التآزر بني اللجنتني.
عام  .)C70/19.7.SC/10( 1970وينبغي أن ّ
.30

عالوة على ذلك ،أعرب عدد قليل من الدول األطراف 10عن اهتمامها بإتاحة تطبيق القواعد اإلجرائية
للوساطة والتوفيق على احلاالت اليت تندرج يف إطار اتفاقية عام  .1970وجتدر اإلشارة إىل أنّه مبقدور الدول
تدخل اللجنة الدولية احلكومية لتعزيز
األعضاء ،األطراف أو غري األطراف يف اتفاقية  ،1970استخدام ّ
إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة االستيالء غري املشروع على اإلعادة والرد.
يوضح وظائف اللجنة يف جمال الوساطة والتوفيق واليت
واعتمد املؤمتر العام خالل دورته الثالثة والثالثني قراراً ّ
من املفرتض أن تكون مكملة ألعمال اللجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها
األصلية أو ردها يف حالة االستيالء غري املشروع على اإلعادة والرد .رغم عن ذألك األمانة العامة تعترب انه
من املمكن توسيع القواعد اإلجرائية للوساطة والتوفيق لتشمل الدول االطراق لالتفاقية عام  1970اليت ال
الرد .يف املقابل ،ميكن مزيد مناقشة هذا املفهوم
متلك القدرات القانونية االزمة ملتابعة حاالت اإلعادة و ّ
يوضح استخدام الوساطة والتوفيق يف احلاالت اليت
واختيار إجراء تعديل للنظام الداخلي للجنة الفرعية ّ
تندرج يف إطار اتفاقية عام .1970

10أذربيجان ،واإلكوادور ،واليونان ،وتركيا
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تعزيز وضوح االتفاقية
.31

اتفقت الدول األطراف على أ ّن تقييم مدى وضوح االتفاقية يعتمد على اإلبالغ عن األنشطة .ولتعزيز
الوضوح ،اقرتحت بعض الدول األطراف نشر املعلومات ذات الصلة على مواقعها اإللكرتونية الوطنية.
تضمنت االقرتاحات األخرى زيادة عامة يف احلضور على وسائل التواصل االجتماعي واملشاركة يف إنتاج
و ّ
مقاطع فيديو إضافية والرتويج للمواد التعليمية ومحالت حتسيسية تستهدف الشباب والسيّاح على وجه
اخلصوص.

أ .صفحة االتفاقية على شبكة اإلنرتنت
.32

أمجعت ردود الدول األطراف على االستبيان على فائدة صفحة االتفاقية على شبكة اإلنرتنت .رغم ذلك،
الحظت الدول األطراف أ ّن ترمجة املقاالت واملعلومات املنشورة ضرورية لزيادة بروزها واستخدامها على
نطاق واسع .وملزيد تسهيل استخدام الصفحة اإللكرتونية ،سيكون من الضروري حتديث التكنولوجيا؛ وهو
أمر قيد االجناز بالنسبة التفاقيات عام  1970و 1954و .2001رغم ذلك ،سيكون من املمكن إعادة
تصميم املوقع اإللكرتوين ،على غرار تغيري تصميم الصفحات ،دون أية تكاليف إضافية ولكن سيتطلب
ذلك مستشاراً للعمل على الصفحة اإللكرتونية بدوام كامل.

.33

وفيما يتعلّق بنقل املعلومات ،ستحتاج األمانة العامة إىل موظف اتصاالت يعمل بدوام كامل .وستتمثّل
املهام يف إنشاء مواد إخبارية وحتسيسية بانتظام لصفحة االتفاقية على اإلنرتنت ولوسائط التواصل
الرد الناجحة ومجيع أنشطة األمانة ،مبا
االجتماعي وحتديث املعلومات املتعلّقة بالسرقات وحاالت اإلعادة و ّ
يف ذلك املعلومات املتعلقة حبلقات العمل املتعلقة ببناء القدرات ،يف موقع االتفاقية على اإلنرتنت .عالوة
على ذلك ،ميكن إصدار نشرة إخبارية أربع مرات يف السنة لتوضيح مجيع التطورات األخرية يف جمال االجتار
غري املشروع باملمتلكات الثقافية.

ب .املمارسات اجليدة
.34

ابلغت غالبية الدول األطراف أهنا ال حتتفظ بقائمة للممارسات اجليدة .رغم ذلك ،أيّد الكثريون إنشاء
الرد ،بينما أعرب آخرون عن قلقهم إزاء وضع هذه
قائمة دولية للممارسات اجليدة يف حاالت اإلعادة و ّ
القائمة بسبب صعوبة تطبيق هذه املمارسات بالنظر إىل خصوصيات كل بلد.
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.35

لكن اتفقت العديد من الدول األطراف ،خالل املناقشات ،على أ ّن تبادل اخلربات ،11سواء كانت جيدة
وعزز تبادل املعرفة والتعاون بني الدول األطراف .ومع مراعاة هذا األمر ،أدرجت
أو سيئة ،كان إجيابياً ّ
خمصصاً للممارسات اجليدة يف الدورة احلالية لالجتماع اخلامس للدول األطراف وميكن
األمانة العامة جزءاً ّ

للدول األطراف خالله تبادل جتارهبا فيما يتعلّق بتنفيذ االتفاقية.
.36

عالوة على ذلك ،تق ّدم الوثيقة  C70/19/7.SC/10للدورة السابعة القادمة للجنة الفرعية مقرتحات لتعزيز
وردها من خالل املمارسات اجليدة.
دور اللجنة الفرعية يف إعادة املمتلكات الثقافية ّ

الخالصة
.37

يف اجململُ ،كلّلت املناقشات بشأن سبل تعزيز تنفيذ االتفاقية وجناعتها ووضوحها بالنجاح على الرغم من

.38

يف هناية املطاف ،ستعتمد مجيع املقرتحات املدرجة يف هذه الوثيقة على توافر املوارد املالية.

املشاركة الضعيفة للدول األطراف يف االستبيان .وبيّنت املداوالت جماالت الضعف ومسحت بإجراء
مناقشات مفتوحة وشاملة بشأن سبل حتسني تنفيذ االتفاقية من مجيع جوانبها.

.39

سيصادف عام  2020الذكرى اخلمسني التفاقية عام  .1970سيش ّكل هذا االحتفال فرصة فريدة لتسليط
الضوء على إجنازات هذه املعاهدة الدولية املعرتف هبا ومواصلة النقاش حول كيفية حتسني تنفيذها وكفاءهتا
ووضوحها ،وجذب انتباه اجملتمع العاملي إىل أمهية مكافحة االجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية.

.40

قد يرغب اجتماع الدول األطراف خالل دورته اخلامسة يف اعتماد القرار التايل:

مشروع القرار

MSP 10.5

إ ّن اجتماع الدول األطراف اخلامس،
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.1

.2

.3

.4

بعد فحص الوثيقة C70/19/5.MSP/10؛
إذ يذ ّكر بالتقرير املوحد لردود الدول األطراف على االستبيان املتعلّق سبل تعزيز تنفيذ اتفاقية عام
وفعاليتها ووضوحها ()C70/18/6.SC/INF.1؛

1970

وحييط علماً مبقرتحات األمانة لتعزيز سبل تنفيذ اتفاقية  1970وجناعتها ووضوحها؛
ترحب بإدراج نقطة متعلقا مبوضوع إعادة ورد املمتلكات الثقافية يف جدول أعمال الدورة السابعة القادمة
للجنة الفرعية وفقا للمادة  ٨.٢من النظام الداخلي للجنة الفرعية وطبقا ملهمة اللجنة أال وهو حتديد املناطق
املشكلة اليت تنشأ عن تنفيذ االتفاقية واليت تشمل القضايا املتعلقة حبماية وإعادة املمتلكات الثقافية.

.5

يطلب من األمانة العامة:
أ .عقد اجتماع للخرباء هبدف صياغة قانون منوذجي بشأن منع ومكافحة االجتار غري املشروع باملمتلكات
الثقافية قبل الدورة السادسة الجتماع الدول األطراف ()2021؛
ب .حتسني االتصال فيما يتعلّق بنتائج أنشطة بناء القدرات وضمان املتابعة الصارمة من أجل تقييم النتائج
اإلجيابية وتعزيزها بشكل أفضل ،من خالل توفري التقارير النهائية على موقع االتفاقية على اإلنرتنت؛

ت .تعزيز التعاون مع برنامج املتاحف من أجل تعزيز املمارسات اجليدة فيما يتعلّق بإنشاء وتطوير قوائم
اجلرد؛

ث .إصدار وثيقة توضيحية حت ّدد اإلجراءات الواجب اتباعها الستعادة املمتلكات الثقافية وتقدميها إىل
الدورة السادسة الجتماع الدول األطراف ()2021؛
ج .تنظيم اجتماع ،بالتعاون مع الشركاء الدوليني املعنيني يف هذا اجملال ،ملناقشة تطوير مبادئ توجيهية
يتعني اتباعها يف حالة سرقة املمتلكات الثقافية ،سيعقد يف عام 2019؛
ّ
ح .ترمجة املبادئ التوجيهية التنفيذية إىل مجيع اللغات الرمسية للمنظمة ونشرها على صفحة اتفاقية عام
 1970على االنرتنت حبلول هناية عام 2019؛
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خ .إعداد منشور حتسيسي لتوضيح دور اتفاقية عام

1970

ودور اللجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة

املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة االستيالء غري املشروع قصد تقدميه إىل الدورة
الثانية والعشرين للجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف
حالة االستيالء غري املشروع ( )2020وإىل االجتماع السادس للدول األطراف (.)2021
د .أيضا إعداد تقرير عن نتائج املناقشة خبصوص موضوع إعادة ورد املمتلكات الثقافية ،اليت ُدرست خالل
الدورة السابعة للجنة الفرعية وتقدمي تقرير إىل الدورة السادسة للدول األطراف (.)2021

.6

يشجع الدول األطراف على النظر يف تزويد األمانة العامة بالدعم املايل لتنفيذ املقرتحات املذكورة أعاله.
ّ
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