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األصل :إنجليزي
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  7من جدول األعمال المؤقت :تقرير عن استخدام صندوق اتفاقية عام
تق ّدم هذه الوثيقة مبوجب القرار  4.MSP 14لالجتماع الرابع للدول األطراف املنعقد
يف أيار/مايو  2017وتعرض التقرير املايل بشأن استخدام صندوق اتفاقية عام 1970
وتتضمن مشروع ميزانية الصندوق لفرتة العامني  2021-2020لينظر فيها االجتماع
ّ
اخلامس للدول األطراف ويعتمدها.

مشروع القرار :الفقرة

21

1970

الخلفية
.1

ظل الطلب على هذه املواد موجوداً .لذلك ،تتنامى
سيتواصل االجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية طاملا ّ
وفعال على املستوى الوطين .غري أ ّن املوارد
احلاجة إىل تنفيذ الدول األطراف التفاقية عام  1970على حنو ناجع ّ
املالية اليت ال تكفي لتنفيذها تؤثّر سلباً على قدرة األمانة على الوفاء بااللتزامات التشغيلية والتنظيمية لالتفاقية.
نتيجة لذلكّ ،قررت الدورة األوىل للجنة الفرعية الجتماع الدول األطراف يف اتفاقية عام ( 1970املشار إليها
فيما يلي باسم "اللجنة الفرعية") "النظر ،خالل دورهتا الثانية ( 3-2يوليو  ،)2013يف إمكانية وطرائق إنشاء
صندوق لدعم تنفيذ اتفاقية عام ("1970القرار .)1.SC 8

.2

.3

وعلى النحو الذي ّقررته اللجنة الفرعية ،ق ّدمت األمانة الوثيقة
للدول األطراف (مايو  )2015هبدف إنشاء صندوق على هيئة حساب خاص.

C70/15/3.MSP/10

إىل االجتماع الثالث

و دعت املديرة العامة ،مبوجب القرار  ،MSP 10 .3الدول األطراف يف اتفاقية عام  1970إىل إنشاء صندوق؛

وأحاطت الدول األطراف علماً مبسودة اللوائح املالية هلذا الصندوق واعتمدت امليزانية قصد االستفادة من
مواردها .وطالبت الدول األطراف األمانة بإعداد وثيقة ،متّ اعتمادها الحقاً ،حول استخدام الصندوق
وتتضمن مشروع امليزانية لفرتة العامني  2019-2018لعرضها على الدورة العادية الجتماع
C70/17/4.MSP/14
ّ

الدول األطراف يف عام  .2017ووفقاً للقرار  ،MSP 14.4تق ّدم األمانة تقريراً عن استخدام صندوق اتفاقية عام
 1970خالل فرتة العامني اليت تنتهي يف  31ديسمرب  2019يف اجلزء الثاين من هذه الوثيقة .ويعرض اجلزء
الثالث من هذه الوثيقة امليزانية املقرتحة للصندوق لفرتة العامني .2021-2020
مساهمات األطراف في اتفاقية عام
.4

.5

1970

منذ إنشاء الصندوق يف أيار/مايو  ،2015ق ّدمت دولتان فقط من الدول األطراف مسامهات طوعية للصندوق.
إذ سامهت مجهورية الصني الشعبية مببلغ  65000دوالر أمريكي يف عام  2016وسامهت هولندا مببلغ 35000
يورو (ما يعادل  40650دوالراَ أمريكياً) يف عام  2017و 35000يورو (ما يعادل  40ألف دوالر أمريكي) يف
عام .2018
تود األمانة مزيد إبراز احلاجة إىل موارد مالية إضافية لتمكينها من تلبية الطلبات املستقبلية
ويف هذا الشأنّ ،
للدول األطراف قصد الوفاء بالتزاماهتا لتنفيذ أهداف االتفاقية .لذا لن يقتصر هدف صندوق عام  1970على
ضمان قيام  %50من األطراف بتقدمي مسامهات للصندوق بل سيشمل تقدمي املسامهات سنوياً.

.6

وملواصلة التحسيس وتذكري الدول األطراف خبيار استخدام الصندوق التفاقية عام  ،1970ستنشئ األمانة
خمصصة للصندوق.
صفحة شبكية ّ

تقرير عن تنفيذ الميزانية لفترة العامين
.7

.8

.9

2019-2018

بلغ إمجايل الدخل من  1يناير  2018إىل  31ديسمرب  2018مبلغ  42282دوالراً أمريكياً يف حني بلغ إمجايل
األموال املتاحة يف  31ديسمرب  2018مبلغ  121822دوالراً أمريكياً .وينعكس ذلك يف البيانات املالية اليت
أع ّدها مكتب اليونسكو لإلدارة املالية واليت ترد يف امللحق األول.
يف سياق النفقات املخصصة للصندوق ،متّ خالل الفرتة املرجعية إنفاق ما جمموعه  16931دوالراً أمريكياً لتنفيذ
ويبني امللحق األول تفاصيل النفقات املذكورة.
مشروعني سريد تفصيلهما أدناهّ .
ومتّت إحالة مبلغ  5000دوالر أمريكي إىل مكتب اليونسكو يف بنوم بنه ليصدر منشوراً عن حاالت اإلعادة
ويوضح املنشور (أبريل  )2019اجلهود اليت بذلتها
الرد يف كمبوديا هبدف زيادة الوعي وتعزيز املمارسات اجليدةّ .
و ّ
احلكومة امللكية لكمبوديا حلماية الرتاث الثقايف ومكافحة االجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية وإعادة
األعمال الفنية املسروقة منذ عام  .1989وكان املبلغ اإلمجايل املنفق على هذا املشروع  3822دوالراً أمريكياً.

.10

.11

وبناء على طلب للحصول على دعم مايل الجتماع اخلرباء اإلقليمي األول حول مكافحة االجتار غري املشروع
يف جنوب شرق أوروبا ،متت إحالة مبلغ إمجايل قدره  12000دوالر أمريكي إىل مكتب اليونسكو يف البندقية
لتنظيم حلقة عمل تدريبية مشرتكة للسلطات من مجهورية مولدوفا ورومانيا ،مع الرتكيز بشكل خاص على تنفيذ
اتفاقية اليونسكو لعام  1970واتفاقية املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص لعام .1995
عُقدت يف  13مارس  2019حلقة عمل تقنية بعنوان "تأثريات قوائم اجلرد على سياسات املتاحف واجملموعات
الفنية يف شرق إفريقيا" ،بالتعاون مع مكتب اليونسكو اإلقليمي لشرق إفريقيا واللجنة الوطنية الكينية لليونسكو
ووزير الرياضة والثقافة والرتاث الكيين وقطاع الثقافة الكيين واملتاحف الوطنية يف كينيا .وهتدف حلقة بناء
القدرات هذه إىل تعزيز احلوار وتبادل وجهات النظر بني مديري املتاحف من منطقة شرق إفريقيا مع الرتكيز
على قوائم جرد اجملموعات وتأثريها على سياسات املتاحف .وشارك مديرو املتاحف من الدول األعضاء الـ13
اليت يغطيها مكتب اليونسكو اإلقليمي (جزر القمر وجيبويت وإريرتيا وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر وموريشيوس
ورواندا وسيشيل والصومال وجنوب السودان وأوغندا وتنزانيا) .وساهم الصندوق مببلغ  20000دوالر أمريكي
يف حلقة العمل هذه ( 7700دوالر أمريكي لبناء القدرات و 12300دوالر أمريكي لتطوير قوائم اجلرد).

.12

وكانت األموال املستخدمة لألنشطة املذكورة أعاله متفقة مع بنود امليزانية ذات الصلة اليت اعتمدها االجتماع
الرابع للدول األطراف (مايو  )2017على النحو الوارد يف الوثيقة .C70/17/4.SMP/14

الميزانية المقترحة لصندوق اتفاقية عام  1970لفترة العامين
.13

.14

2021-2020

تقررت مبوجب القرار 36م .105/وبالتايل،
حيافظ املؤمتر العام على دورة عامني العتماد امليزانية العادية اليت ّ
سيواصل املؤمتر العام اعتماد امليزانية العادية للمنظمة يف هناية كل سنة فردية ،وستشمل امليزانية سنتني متتاليتني
تبدآن يف  1كانون الثاين/يناير من سنة زوجية وتنتهي يف  31كانون األول/ديسمرب من السنة الفردية املوالية.
كما جيتمع اجتماع الدول األطراف يف االتفاقية خالل الدورة العادية اليت تعقد كل سنة فردية ،وهي نفس سنة
انعقاد املؤمتر العام .لذلك ،يُطلب من االجتماع املوافقة على مشروع امليزانية الستخدام موارد الصندوق اليت

تغطي أربعة وعشرين شهراً من  1يناير  2020إىل  31ديسمرب ( 2021انظر الوثيقة يف امللحق الثاين) .ويتّبع
مشروع امليزانية نفس اهليكل الذي اعتمده االجتماع الرابع للدول األطراف.
.15

منذ إنشاء احلساب اخلاص التفاقية عام  1970يف عام  ،2016ق ّدمت دولتان طرفان مسامهات طوعية .وبلغ
إمجايل املوارد املتاحة يف  31ديسمرب  2018مبلغ  121822دوالراً أمريكياً (انظر الفقرة  4للحصول على مزيد
من التفاصيل).

استدامة صندوق اتفاقية عام
.16

1970

متكرراً لتنفيذ اتفاقية عام  .1970وعلى الرغم من
تش ّكل احلاجة املتزايدة حلماية املمتلكات الثقافية حتدياً ّ
اجلهود اليت بذلتها األمانة لتنفيذ الربنامج واالستجابة لطلبات الدول األطراف ،من الواضح أ ّن تنفيذ الربنامج
خيص املوارد املالية .لذا أشارت الدول
ظل غياب أي تغيري جوهري فيما ّ
ال ميكن أن يتواصل باملستوى ذاته يف ّ
يعرض مصداقيتها والوفاء
األطراف إىل املوارد املالية احملدودة للغاية لتنفيذ األنشطة القانونية الالزمة لالتفاقية ،مما ّ
بأهدافها واالضطالع بوظائفها التشغيلية والقانونية للخطر.

.17

امللحة لضمان
ومع مراعاة هذه الصعوبات املعرتف هباّ ،قررت الدول األطراف إنشاء صندوق ملعاجلة احلاجة ّ
التنفيذ الفعال لالتفاقية .ويف هذا الصدد ،سيكون لقرار اجتماع الدول األطراف تأثري كبري على التنفيذ الفعال
لالتفاقية ،وال سيما محاية املمتلكات الثقافية واملمتلكات اليت هت ّددها الكوارث الطبيعية والنزاعات املسلحة.

.18

منذ إنشاء احلساب اخلاص التفاقية عام  1970يف عام  ،2016مل تكن املسامهات الطوعية الثالث اليت قُ ّدمت
حىت اآلن كافية بالنظر إىل االحتياجات املتزايدة لالتفاقية.

.19

وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أ ّن التحدي الرئيسي سيتمثّل يف ضمان استدامة صندوق عام
لالستجابة للعدد الكبري من االحتياجات .استناداً إىل متويل االتفاقيات الثقافية األخرى ،يف حال إذا دفعت
1970

يقل عن  %1من امليزانية العادية لليونسكو
مجيع الدول األطراف يف االتفاقية مسامهة طوعية سنوية تعادل ما ال ّ
لسنة  ،2019هذا سيمثل  2.5مليون دوالر أمريكي تقريباً ،وهو مبلغ يضمن الدعم الالزم لتنفيذ الربنامج يف
الوقت الراهن .ومبا أ ّن صندوق اتفاقية عام  1970يعتمد على املسامهات الطوعية املقدمة من الدول األطراف،
قد يرغب اجتماع الدول األطراف يف تقييم حالة امليزانية والنظر يف اخليار املعروض عليه وحتديد كيفية تنفيذ
اتفاقية عام  1970بشكل أكثر فاعلية يف املستقبل.

.20

كصك قانوين دويل فعال ،إالّ أ ّهنا ال تزال تواجه حتديات
يف اخلتام ،رغم االعرتاف املتزايد باتفاقية عام 1970
ّ
هت ّدد فعاليتها ونتائجها املستقبلية وقدرهتا على البقاء .ويتمثّل التحديان الرئيسيان يف:

‒ ارساء شراكات ،ال سيما مع املاحنني والشركاء احملتملني يف القطاع اخلاص؛
‒ حتقيق مستوى من التمويل املنتظم يكفي لالستجابة للعدد الكبري من االحتياجات.
.21

قد يرغب اجتماع الدول األطراف يف اعتماد القرار التايل:

مشروع القرار

5.MSP 7

إ ّن اجتماع الدول األطراف،
.1
.2

.3

وقد درس الوثيقة  C70/19/5.MSP/7وملحقاهتا؛
حييط علماً باملبلغ اإلمجايل البالغ  121822دوالراً أمريكياً املتاح يف صندوق االتفاقية لعام  ،1970يف
كانون األول /ديسمرب 2018؛

31

وحييط علماً بتقرير استخدام الصندوق للفرتة املمت ّدة من  1كانون الثاين /يناير إىل  31كانون األول/
ديسمرب  2018والتقرير املايل ذي الصلة الوارد يف امللحق األول؛

.4

.5
.6

يعتمد امليزانية املقرتحة لصندوق اتفاقية عام  1970لفرتة العامني  2021-2020وتفصيلها على النحو املبني
يف امللحق الثاين؛
ويشكر مجهورية الصني الشعبية وهولندا على مسامهتهما الطوعية يف صندوق اتفاقية عام  1970منذ إنشائه؛
وإذ يشري إىل الصعوبات املالية اليت يواجهها صندوق اتفاقية عام  1970وإذ يذ ّكر بأ ّن صندوق اتفاقية عام
 1970يعتمد على املسامهات الطوعية املقدمة من األطراف ،يدعو األطراف إىل تقدمي مسامهات طوعية
األقل من مسامهاهتا االمجالية يف امليزانية العادية لليونسكو لتمويل
سنوية للصندوق تعادل  %1على ّ
الصندوق بشكل مالئم ومستدام وضمان تنفيذ اتفاقية عام  ،1970والسيما يف البلدان املتأثرة بالنزاعات
املسلحة والكوارث الطبيعية يف إفريقيا والدول العربية والدول اجلزرية الصغرية النامية؛

.7

ويؤّكد أ ّن استدامة صندوق اتفاقية عام  1970هي مسؤولية مشرتكة هتم مجيع الدول األطراف وتؤثّر على
املصداقية العامة التفاقية عام  ،1970مبا يف ذلك فعالية وجناعة محاية املمتلكات والقطع الثقافية ويربز
الضرورة امللحة لتأمني موارد مالية كافية لتحقيق أهداف اتفاقية عام 1970؛

.8

.9

ويطلب من األمانة أن تق ّدم إىل الدورة العادية القادمة الجتماع الدول األطراف املنعقد يف عام  2021تقريراً
مفصالً عن استخدام املوارد املالية للصندوق خالل فرتة العامني  2021-2020ومقرتح ميزانية بشأن استخدام
الصندوق لفرتة العامني 2023-2022؛
كما يطلب من األمانة انشاء صفحة شبكية عن الصندوق على موقع اتفاقية عام  1970على اإلنرتنت
وذلك باستخدام موارد الصندوق وتقدميها إىل الدورة العادية السادسة الجتماع الدول األطراف يف عام
.2021

الملحق األول
التقرير المالي لصندوق اتفاقية عام

1970

للفترة الممت ّدة من  1يناير إلى  31ديسمبر

2018

الملحق الثاني
مقترح الميزانية الستخدام موارد الصندوق
لفترة العامين

2021-2020

بالنسبة للفترة الممتدّة من  1يناير  2020إلى  31ديسمبر  ،2021يمكن استخدام موارد صندوق اتفاقية عام  1970لألغراض
التالية:
الغرض

النسبة المئوية للموارد المتاحة في الصندوق

بناء القدرات

ح ّتى %30

المشاريع التي تبني القدرات الوطنية واإلقليمية لمكافحة االتجار
غير المشروع بالممتلكات الثقافية ألصحاب المصلحة المعنيين،
وكذلك تطوير وتنفيذ األنشطة والتدابير الرامية إلى تعزيز
الممارسات الجيدة وعمل اللجنة ونشرها؛

التحسيس واالتصال

ح ّتى %30

مشاريع تهدف إلى توعية العموم
تطوير قوائم الجرد

ح ّتى %15

مشاريع تهدف إلى تطوير قوائم جرد القطع الثقافية وفقا ً للمعايير
الدولية ،بما في ذلك عمليات الرقمنة والتدريب
مراقبة عمليات البيع على االنترنت

ح ّتى %15

المبادرات الوطنية أو الدولية التي تهدف إلى مراقبة مزادات
القطع الثقافية على االنترنت
استخدامات أخرى للصندوق
مشاركة الخبراء الذين يمثلون أقل البلدان نمواً في دورات اللجنة
واجتماع الدول األطراف

ح ّتى %10

