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 التوزيع حمدود

ICPRCP/14/19.COM/3 
 ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  باريس،
 إجنليزياألصل: 

 
 

 اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بالدها األصلية
 أو ردها في حالة االستيالء غير المشروع

 
 الدورة التاسعة عشرة

 
 (XI) ١١باريس، مقر اليونسكو، القاعة 

 ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٢-١
 

 تقرير األمانة :من جدول األعمال المؤقت ٧البند 

 اللجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافيةانة إىل تقدم األم
("اللجنة"،  إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة االستيالء غري املشروع

عن األنشطة اليت نـُفِّذت منذ  فيما يل)،، يف دورتا التاسعة عشرة، تقريراً 
ما ، وال سي٢٠١٢حزيران/يونيو  ٢٢يف دورتا الثامنة عشرة اليت ُعقدت 

 أنشطة متابعة التوصيات اليت اعتمدتا اللجنة.

 ٤٥القرار املطلوب: الفقرة  
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 مقدمة

إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة  اللجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافيةتقدم األمانة إىل  - ١
عن األنشطة اليت نـُفِّذت منذ دورتا الثامنة  ا التاسعة عشرة، تقريراً ("اللجنة"، فيما يل)،، يف دورت االستيالء غري املشروع
 ما أنشطة متابعة التوصيات اليت اعتمدتا اللجنة.، وال سي٢٠١٢حزيران/يونيو  ٢٢يف عشرة اليت ُعقدت 

 تشجيع المفاوضات الثنائية - أوالً 

اللجنة مسؤولة عن "تعزيز التعاون املتعدد  من النظام األساس) للجنة، اليت تنص على أن ٤,٢للمادة  وفقاً  - ٢
 األطراف والثنائ) لغرض رد أو إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية"، يسّر األمانة أن حتيط اللجنة علماً 

األمانة  باحلاالت التالية. وباضطافة إىل األنشطة املتعلقة تتابعة التوصيات، يعرض هذا التقرير األنشطة اليت اططلع  با
 كما هو مطلوب.

 )٥(التوصية رقم  رخاميات البارثينون

 .١٩٨٤ال تزال رخاميات البارثينون موطوع حالة معروطة على اللجنة منذ عام  - ٣

،، ساعدت ٢٠١٢حزيران/يونيو  ٢٢اليت اعتمدتا اللجنة يف دورتا الثامنة عشرة (باريس،  ٥بالتوصية رقم  عمالً  - ٤
عقد االتتماعات الررورية ب  اليونان واململكة املتددة بدف التوصل إىل حل يرطى به الطرفان،  املديرة العامة على

، ُعقد اتتماع ب  املديرة العامة ومعايل السيد بانوس ٢٠١٣متوز/يوليو  ٢٣بشأن قرية رخاميات البارثينون. فف) 
"أن اوهلما املوطوع، أعرب السيد باناتيوتُبوُلس عن آماله . وأثناء تداجلمهورية اليونانية باناتيوتُبوُلس، وزير الثقافة يف

تتمّكن اليونسكو من القيام تساعيها احلميدة لدى سلطات اململكة املتددة تسهيال حلل مسألة رخاميات البارثينون. ويف 
0Fيف إطار هذه اللجنة" ٢٠١٠هذا الددد، أاار إىل دورعي  الوساطة والتوفي  املرطعلعع بما عام 

١. 

وعلى أثر هذا االتتماع، وّته مساعد املديرة العامة للثقافة رسالة إىل سلطات اململة املتددة، أحا  با هذه  - ٥
 بإرادة السلطات اليونانية أن يتسّىن التعويل على إتراءات الوساطة/التوفي . السلطات علماً 

 سلطات الربيطانية.بأن املقرتح اليوناين أصبح قيد النظر لدى ال أحيط  األمانة علماً  - ٦

 

 

                                                 
١  

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/single-
view/news/the_director_general_meets_he_mr_panos_panagiotopoulos_minister_of_culture_of_the_hellenic_republic/" 
\l ".VAbRnvl_v_0  
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 تماثيل من حرارة الخمير

، قام  كمبوديا تساع) من أتل احلدول على إعادة مخسة متاثيل من التسعة اليت ُ�ب  من ٢٠١٣يف عام  - ٧
1Fاب راسات ا ، وكوه كري، ونُقل  إىل خارج البالد

. وعلى الرغم من أن هذه احلاالت مل تُعرعض على اللجنة، عمل  ٢
 سيط تيسري يف املباحثات اليت ترت ب  الدول املعنية وعدد من أصداب املدلدة يف القطاع  العام واخلاص.اليونسكو كو 

بإعادة اثن  من  لجنة الرتاث العامل)، متّيز االحتفال االفتتاح) للدورة السابعة والثالث  ل٢٠١٣ويف حزيران/يونيو  - ٨
اندافا بروذرز، من تانب متدف مرتوبوليتان للفنون بنيويرك. وُسلِّم بهذه التماثيل إىل كمبوديا (املعروف  بتسمية 

التمثاالن إىل معايل رئيس الوزراء سامديتش تيتشو هون س  الذي أّكد على الدور املركزي الذي يؤديه صون الرتاث 
يف االحتفال أيراً  ليت اارك الوطين يف إعادة بناء الوطن والنهوض بتنميته االقتدادية. ونّوه  املديرة العامة لليونسكو ا

"هذه اضعادة ه) تعبري عن سويّة أخالقية عالية أمل  هذا السلوك الذي يقوم مثاال جيدر أن تقتدى به، يف جمال بأن 
املمارسة اجليدة، متاحف ومنشآت جتميع أخرى (...،. فاليونسكو تتشرف بأ�ا أسهم  يف حتقي  عملية اضعادة هذه، 

2Fكا حنو مزيد من االحرتام والتفاهم"اليت أرى فيها حتّر 

٣. 

السلطات الكمبودية إىل عرض هذه احلالة أثناء اجللسة الثانية للجنة الفرعية  ١٩٧٠مث دع  أمانة اتفاقية عام  - ٩
، يف مقّر اليونسكو،. ويف هذه ٢٠١٤متوز/يوليو  ٢ -حزيران/يونيو  ٣٠( ١٩٧٠التتماع الدول األطراف يف اتفاقية 

اغتنم أعراء اللجنة الفرعية ومراقبون الفرصة لتشاطر املمارسات اجليدة، إىل تانب املثال املذكور الذي جتّل  ، املناسبة
 فيه اجلهود الكبرية اليت بذلتها كمبوديا على املستوى الوطين، يف سبيل اسرتتاع ما �ُِب من تراثها الثقايف.

 إتراءات الوساطة والتوفي 

املرسومة واملنفَّذة من أتل تيسري عمل اللجنة وتعزيز عملية إعادة القطع الثقافية أو ردها،  يف إطار االسرتاتيجيات -١٠
توّفر اليونسكو وسائل بديلة حلل النزاعات املرتبطة بامللكية الثقافية، يف إطار اللجنة، أي: إتراءات الوساطة والتوفي . ويف 

،. وقد طُِلب إعمال هذه اضتراءات ICPRCP/14/19.COM/6هذا الددد، أعّدت األمانة وثيقة عمل (انظر الوثيقة 
 .٥-٣خبدوص حالة رخاميات البارثينون، كما ذُكر أعاله يف الفقرات 

                                                 
 :فيما يل) ذكر التماثيل اخلمسة وأماكن وتودها احلالية ٢

 دوريوذانا (دار سوذيب للبيع باملزاد، نيويورك، -
 بيما (متدف نورتون سيمون، باسادينا، كاليفورنيا، -
 ن، نيويرك،باندافا بروذرز، ساهاديفا و ناكوال (متدف مرتوبوليتا للفنو  -
 باالراما (دار  كريسيت للبيع باملزاد ، نيويورك، -

 انظر موقع اليونسكو يف ابكة الويب: ٣
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-
view/news/important_khmer_statues_returned_to_cambodia_during_opening_of_world_heritage_meeting_in_phnom_pe
nh/  

http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/important_khmer_statues_returned_to_cambodia_during_opening_of_world_heritage_meeting_in_phnom_penh/
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/important_khmer_statues_returned_to_cambodia_during_opening_of_world_heritage_meeting_in_phnom_penh/
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/important_khmer_statues_returned_to_cambodia_during_opening_of_world_heritage_meeting_in_phnom_penh/
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 )٩ورقم  ٨إعداد الوثائق والموارد (التوصيتان رقم  -ثانياً 

أن تتقّيد األمانة ، طلب أعراء هذه اللجنة صراحة ٢٠١٢أثناء الدورة الثامنة عشرة للجنة اليت ُعقدت يف عام  -١١
من النظام الداخل) للجنة بشأن إرسال تدول األعمال املؤق  طمن  ٢,٦باملواعيد النهائية املندوص عليها يف املادة 

اليت تطلب أن يُرسل تدول األعمال املؤق ، قبل بدء دورة  ٨حدود املهلة النظامية. ولذا اعتمدت اللجنة التوصية رقم 
لذلك، وباالتفاق مع رئيس اللجنة ومقررها، أرسل  األمانة تدول األعمال املؤق   وفقاً قل. فاللجنة بستة أيام على األ
 إىل أعراء اللجنة وإىل أعراء اليونسكو غري األعراء يف اللجنة (املراقب ،. ٢٠١٤متوز/يوليو  ٣١للدورة التاسعة عشرة يف 

وتنقدها موارد بشرية ومالية  ١٩٧٠مانة اتفاقية عام أأيرًا  وبعد، ال بد من اضاارة إىل أن أمانة اللجنة ه) -١٢
يُدفع مرتَّبه من امليزانية العادية لليونسكو، وخبري منتسب، وموظف  ٣-سوى موظف مهين برتبة محاليًا  (ليس لديها

يما خيص أدناه،. وبناء عليه، فإنه مل ُحيرعز كبري تقدم حىت اآلن ف ١٣مؤق ، وخبري معار، أعري مؤّخرا، انظر الفقرة 
اليت اعتمدتا اللجنة حيث طلب  موارد بشرية ومالية وافية. إال أنه، يف إطار عملية إعادة االنتشار  ٩التوصية رقم 

خمددة لشؤون املتاحف، ووظيفة مساعد إداري من فئة  ٣-باملائة من وظيفة فئة مهنية م ٥٥األخرية، انرم إىل الفري  
اعبة املعاهدات اخلاصة  من أتل تعزيز ٤-العمل على توظيف مهين برتبة مليًا حا مث إنه جيري .٤-خاخلدمات العامة 

 .حبماية الرتاث الثقايف

3Fوفيما يتعل  بالنداءات السابقة خبدوص هذا املوطوع -١٣

، ككن للدول اليت تتم بالشؤون املتعلقة باللجنة واتفاقية عام ٤
ة، من أتل تيسري التنفيذ الناتح للمهام املنوطة با. ويف هذا أن تدرس إمكان دعم األمانة توارد بشرية ومالي ١٩٧٠

، وكذلك الدول غري األعراء يف اللجنة (املراقب ،، أن تركيا وافق  على السياق، يسّر األمانة أن حتيط أعراء اللجنة علماً 
 .١٩٧٠للجنة واتفاقية عام بشؤون ا ، مكّلفاً ٢٠١٥إىل متوز/يوليو  ٢٠١٤، من متوز/يوليو تركياً  إعارة األمانة خبرياً 

 قاعدة بيانات اليونسكو للتشريعات الوطنية الخاصة بالتراث الثقافي  – ثالثاً 

، وما انفّك  األمانة ٢٠٠٥أُنشئ  قاعدة بيانات اليونسكو للتشريعات الوطنية اخلاصة بالرتاث الثقايف عام  -١٤
ثها وترّوتها، لك) جتعلها أداة طّيعة ومعروفة على أو  سع نطاق ممكن. فيجري تقدكها أثناء االتتماعات واملؤمترات حتدِّ

وحلقات العمل املعنية حبماية الرتاث الثقايف. إن قاعدة البيانات هذه أداة متعددة اللغات، فريدة على املستوى الدويل، 
 دة.إىل التشريعات الوطنية اخلاصة بالرتاث الثقايف وإىل معلومات أكي جمانية، تتيح النفاذ سريعاً 

بطرق غري األساسية األوىل من عملية إعادة أو رد القطع الثقافية املسروقة أو املددَّرة  فالتشريع الوطين يُعتربع اخلطوة -١٥
 . وسهولة النفاذ إىل هذه الندوص القانونية تزيد تبادل اخلربات ب  الدول، وتيّسر تعزيز أنظمتها الوطنية منعاً مشروعة

ار با غري املش  إجياد حلول للمسائل املتعلقة حباالت إعادة أو رد مفقودات الرتاث الثقايف.أيراً  روع. وتيّسرلالجتِّ

                                                 
 .٢٠١٤آذار/مارس  ١٢خطاب دوري صدر عن املدير العام، بتاريخ  ٤
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التشجيع، على تقد  تشريعاتا الوطنية اخلاصة برتاثها الثقايف وكل املعلومات املتعلقة  ولذا ُتشّجع الدول كافة قوي -١٦
خبدوص الرتاث  وطنياً  تشريعاً  ٢٦٦٣يانات اليت أصبد  ترم حبمايته، إىل أمانة اليونسكو، لك) تُدرتها يف قاعدة الب

 .http://www.unesco.org/culture/natlaw. وكل هذه الندوص متيسِّرة على اخلط يف املوقع قطراً  ١٨٥الثقايف من 

يف  املنظمة العاملية للجمارك ت يف كل املناسبات اهلامة، مثل: اتتماعوتواظب األمانة على الرتويج لقاعدة البيانا -١٧
، اللت  ُعقدتا ١٩٧٠، والدورت  األوىل والثانية للجنة الفرعية التتماع الدول األطراف يف اتفاقية عام ٢٠١٣مالطة عام 

 برتتيب التوايل. ٢٠١٤وحزيران/يونيو  ٢٠١٣يف متوز/يوليو 

 جية لتحديد ملكية الدول للقطع الثقافية غير المكتشفةالنموذاألحكام  – رابعاً 

، ٢٠١٠األحكام النموذتية لتدديد ملكية الدول للقطع الثقافية غري املكتشفة يف عام  منذ أن ُوطع  -١٨
اء انفك  أمانة اليونسكو واملعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص يعمالن بانتظام على ترويج هذه األداة القانونية، أثن ما

حلقات العمل اليت تُعقد يف اىت أحناء العامل، وتشجيع السلطات الوطنية على استعماهلا، إذا كان  أقطارهم مل حتدد 
وإن "األحكام النموذتية" واملبادئ التوتيهية الرامية إىل تفسري هذه بعد بوطوح ملكيتها للقطع الثقافية غري املكتشفة. 

ملساعدتا يف حتديد ملكية الدولة للقطع الثقافية غري املكتشفة واالعرتاف  ياً ، توخعنيةاألحكام تُيسَّر للهيئات الوطنية امل
 بذه امللكية، من أتل أهداف من بينها تسهيل رد هذه املمتلكات يف حال نقلها بطرق غري مشروعة.

 الوطوح، لك) تتمكن والغرض من هذه األداة هو طمان أن تكون مجيع الدول جمّهزة تبادئ قانونية واطدة كايف -١٩
من إثبات ملكيتها للممتلك الثقايف، وال سيما إثباتا لدى حكمة. إذ إن الدول حتتاج إىل تعريف واطح واامل مللكية 
الدولة للقطع الثقافية غري املكتشفة، لك) تربر املطالبة بإعادتا أو ردها. وعليه، يلزم اعتبار "األحكام النموذتية" آلية 

 وال سيما الدول الغّين تراثها األثري. وقائية للدول،

ولكن يبقى من الرروري تنفيذ "األحكام النموذتية" على املستوى الوطين، يف إطار التشريع الوطين القائم، لك)  -٢٠
يتم حتديد ملكية الدولة للقطع الثقافية غري املكتشفة واطح التدديد. وككن هلذه "األحكام النموذتية" إما أن تكمل 

 كام التشريعية املوتودة، وإما أن حتل حملها من أتل محاية القطع املوصوفة.األح

 بناء القدرات - خامساً 

 ٢٠١٢، قام  اليونسكو، ب  حزيران/يونيو ١٩٧٠يف إطار مكافدة االّجتار غري املشروع وتنفيذ اتفاقية عام  -٢١
مشارك. وتوتد معلومات مفدَّلة  ٦٠٠فيها  ، ااركقطراً  ٧٠حلقة عمل يف أكثر من  ١٩، بتنظيم ٢٠١٤وأيار/مايو 

، اليت عقدت ١٩٧٠عن مرام  هذه األنشطة وأماكنها، يف تقرير األمانة عن الدورة الثانية للجنة الفرعية التفاقية عام 
 ،.C70/14/2.SC/3(الوثيقة  ٢٠١٤متوز/يوليو  ٢حزيران/يونيو إىل  ٣٠من 

 

http://www.unesco.org/culture/natlaws
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 أنشطة التوعية - سادساً 

من النظام األساس)، اليت تنص على أن تتوّىل اللجنة مسؤولية "احلث على القيام حبملة ضعالم  ٤,٤للمادة  وفقاً  -٢٢
الثقافية لبالدها األصلية، وعن طخامة تلك املشكلة وبعد  املمتلكاتاجلمهور عن حقيقة طبيعة مشكلة رد أو إعادة 

ألدوات الوسائطية اليت زّت  با يف إطار تنفيذ هذه باحلمالت واملطبوعات واىت اعلمًا  آثارها"، حتيط األمانة اللجنة
 املهمة.

4F(على المستوى الدول) حملة

٥، 

مكتب األمم املتددة املعين ، و UNWTO( ملنظمة العاملية للسياحة، ترافرت قوى ا٢٠١٤يف آذار/مارس  -٢٣
سكو،، يف دعوة السياح إىل أن يدريوا (اليون منظمة األمم املتددة للرتبية والعلم والثقافة، و UNODC( باملخدرات واجلركة

فاتكم ذات أثر: فكونوا "تدر مسافرين مسؤول  فيسهموا يف مكافدة االّجتار غري املشروع بالقطع الثقافية. نعم إن احلملة 
مسافرين مسؤول " تدف إىل إااعة الوع) ب  سياح العامل بالطرائ  اليت تسهم يف مكافدة االّجتار غري املشروع، من 

الل النهوض بفهم أفرل ملا ينطوي عليه من توانب إترامية كبرية أن يقرر بعض السياح واملسافرين اراء قطع من خ
 الرتاث الثقايف احملمّ).

  يف هذه املناسبة هيف استهالل احلملة يف برل . فوت ٢٠١٤آذار/مارس  ٥اارك  املديرة العامة لليونسكو يوم  -٢٤
ا دوا من أ�من أصلها، لك) يتأك من املدنوعات الثقافية أن يتدققوا بدورة نظامية ون قطعاً اح الذين يشرت نداء إىل السي

ار غري املشروع. وتسعى األمانة إىل دعم الدول، من أعراء اللجنة واملراقب ، يف غري مسروقة وليس  من سلع االجت
إىل هذه املبادرة اركاء من القطاع  العام بأن ينرم  خاصاً  ب ترحيباً احلملة على نطاق العامل. وه) ترحترويج هذه 

 واخلاص، مثل الفنادق واركات الطريان ومنّظم) الرحالت.

 (على نطاق أمريكا الجنوبية، حملة

الوكالة ،، وبفرل األموال املستمدة من ٢٠١٣و  ٢٠١٢باضطافة إىل أنشطة التدريب اليت مت تنفيذها (يف عام)  -٢٥
،، اّن مكتبا اليونسكو، مكتب ليما (مكتب وطين من أتل بريو، AECID( أتل التنمية اضسبانية للتعاون الدويل من

، محلة كربى بواسطة وسائل اضعالم املكتب اجلامع لألرتنت  والربازيل وايل) وباراغواي وأوروغوايومكتب مونِتفيديو (
 مريكا الالتينية.أيف  ويف جمال التوعية، بدف مكافدة االّجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية

الوطنية لليونسكو محلة يف  أوروغواي، استهل مكتب اليونسكو يف مونِتفيديو وجلنة ٢٠١٤فف) آذار/مارس  -٢٦
على العمل اجلاري يف جمال مكافدة االّجتار غري املشروع باملمتلكات  روسائل اضعالم، من أتل توعية عامة اجلمهو 

ااتمل  احلملة على مسابقة يف ابتكار ملدقات عن موطوع منع االّجتار غري املشروع الالتينية. و  أمريكاالثقافية يف 

                                                 
 /http://bearesponsibletraveller.orgانظر املوقع  ٥

http://bearesponsibletraveller.org/
http://bearesponsibletraveller.org/
http://bearesponsibletraveller.org/
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مقطع فيديو من أتل اسرتعاء االنتباه إىل أفعال تريب املمتلكات الثقافية يف بلدان أيرًا  باملمتلكات الثقافية. وأُنِتج
MERCOSURمنع االّجتار غري املشروع باملمتلكات  ، وإبراز ما ُأجنز من عمل على أيدي اليونسكو واركائها من أتل

 الثقافية يف املنطقة.

["ال تسرق املاط)"]،  ”No robes el pasado“مكتب اليونسكو يف ليما ووزارة الثقافة يف بريو جملة أيراً  ونشر -٢٧
، يف أارطة مدوَّرة هزلية، خماطر االّجتار غري املشر  وع باملمتلكات الثقافية، كما املوّتهة إىل األطفال والشبيبة، اليت تب ِّ
توزيع ملدقات حتمل أيرًا  تبّ  احلاتة إىل محاية الرتاث الوطين وتراث املنطقة من أتل فائدة أتيال املستقبل. وترى

 ،.http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002269/226971s.pdfاملوقع: أيراً  لغالف اللة. (انظر مكّرباً  رمساً 

 (على نطاق امالّ) أفريقيا، حملة

مع السلطات  ،، ُأتري  محلة توعية مشل  املنطقة، بالشراكة٢٠١٣باضطافة إىل أنشطة التدريب املنفَّذة (يف عام  -٢٨
بطاقات بريدية، وسلسلة من أارطة الفيديو املتوّخية على إنتاج معينات تواصل (من ملدقات و  احمللية. والعمل تار

هة إىل اجلماعات احمللية أفريقيا، موت متلكات الثقافية يف منطقة مشايلللتوعية، عن مكافدة االجتار غري املشروع بامل
 كتاب أطفال هزيل يف موطوع محاية الرتاث.  والسياح معا. وسيددر قريباً 

5Fورسوم إلكترونية عن العراق اريط فيديو: فلم إعالنات متلفزة

٦ 

على  ٢٠١٢أنتج مكتب اليونسكو يف العراق ثالثة إعالنات متلفزة باللغة العربية. وترى بثها يف أواخر عام  -٢٩
قنوات التلفزة العراقية، من أتل إنذار عامة اجلمهور، وال سيما السكان احمللي ، باخلطر الكامن يف االّجتار غري املشروع 

 الثقافية العراقية.باملمتلكات 

، فلم رسوم إلكرتونية بالعربية، من أتل توعية ٢٠١٣وإطافة إىل ذلك، أنتج مكتب اليونسكو يف العراق يف عام  -٣٠
 الشبيبة العراقية على أمهية صون تراثهم الثقايف. ومت متويل هذا املنتعج الفيديوي بفرل مسامهة من خارج امليزانية قدمها

 ،.FOC( ويسري للثقافةاملكتب االحتادي الس

6Fاريط فيديو: اريط فيديو خاص بجنوبّ) ارقّ) آسيا بعنوان "التراث هوية فال تسرقه"

٧ 

هذا اريط فيديو للتوعية ُصّمم على وته اخلدوص من أتل إعالم السياح بأنه من احملتمل أن يُعرض عليهم،  -٣١
ضنذار اجلماعات احمللية خبطر أيرًا  روعة. وُصّممخالل رحلتهم، اراء ممتلكات ثقافية مستمعّدة من مدادر غري مش

فاتكم ذات أثر: فكونوا ت اليونسكو ويف إطار احلملة "تدر فقدان تراثها. وسيجري توزيع اريط الفيديو عن طري  ابكا
 ،.٢٤-٢٣مسافرين مسؤول " (انظر أعاله الفقرت  

                                                 
 property/videos/-cultural-of-trafficking-http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicitانظر يف املوقع  ٦
 انظر يف نفس املوقع. ٧

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002269/226971s.pdf
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/videos/
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7Fنوان "ساعدوا على إنقاذ تراث سوريا الثقاف)"اريط فيديو: اريط فيديو خاص بالجمهورية العربية السورية بع

٨ 

، أنتج مكتب اليونسكو يف عّمان اريط فيديو لتوعية اجلمهور على أمهية تراث سورية ٢٠١٣يف آب/أغسطس  -٣٢
الثقايف، يسرتع) فيه االنتباه إىل الوطع الراهن فيها وإىل طرورة صون الرتاث من أتل فائدة أتيال املستقبل. واريط 

 هذا متيسِّر باضجنليزية مع ترمجات هامشية إىل العربية. الفيديو

 المطبوعات

املكتب اضقليم) للثقافة يف أمريكا الالتينية أسهم  األمانة يف إصدار جملة عن مكتب اليونسكو يف هافانا ( -٣٣
ن الثقافة، فه) تدف ،. هذه اللة عبارة عن وسيط للتأمل، والتبادل، وتشاطر األفكار ومعطيات التجربة عوالكارييب

املعهد الدويل . وحتتوي اللة مسامهات خرباء من اليونسكو و وبشرياً  الثقافة بأ�ا عامل رئيس) لتنمية املنطقة اقتدادياً 
،،  ICOM( اللس الدويل للمتاحف(اضنرتبول، و  املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، و UNIDROIT( لتوحيد القانون اخلاص
وآليات مستمعدة من التجربة ُتستعمعل لكبح االّجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية يف املنطقة. كما حتتوي أخبارا 

نتائج حلقات عمل متنوعة ُعقدت يف أسونسيون (باراغواي، وبوينوس أيِرس (األرتنت ، وليما (بريو، أيرًا  وحتتوي
 وكاسرتيز (سان  لوسيا،.

 Witnesses to History – Documents andالعربية للمدنَّف  الرتمجة ٢٠١٤صدرت يف نيسان/أبريل  -٣٤

writings on the return of cultural objects  : بفرل  ،وثائ  وكتابات عن إعادة القطع الثقافية -اهود على التاريخ
مشكلة حتقي  إعادة  لتدليالت تارخيية وفلسفية وأخالقية، تناول  أموال قّدمتها دولة البدرين. حيتوي هذا املطبوع عرطاً 

القطع الثقافية إىل بلدا�ا األصلية. وككن استعماله كوثائ  لدى الطلبة وعامة اجلمهور، وكمرتع لألخّدائي  والباحث  
وصّناع القرار. إنه متيسِّر بالعربية والدينية واضجنليزية والفرنسية. وتواصل األمانة تهودها يف سبيل مجع أموال من خارج 

 ة من أتل نشر الرتمجة اضسبانية.امليزاني

 Commentary on the 1970 ، نشرت األمانة الطبعة الثانية للديغة الفرنسية للتعقيب "٢٠١٤ويف نيسان/أبريل  -٣٥
UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and 

Transfer of Ownership of Cultural Property بشأن الوسائل اليت  ١٩٧٠اليونسكو لعام  اتفاقية" (تعقيب على
 ، الذي كتبه الربوفسورتستخدم حلظر ومنع استرياد وتددير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة

P. J. O’Keefe )٢٠٠٧.، 

 

 

                                                 
 انظر يف نفس املوقع. ٨
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 البرامج المتعلقة بتكوين المجموعات وإقامة المتاحف – سابعاً 

املعتمدة، أُدرت  الربامج املتعلقة باملتاحف حت  عنوان النتيجة املنشودة خبدوص تنفيذ اتفاقية  ٥م/٣٧يف الوثيقة  -٣٦
ملكية  ونقل وتددير استرياد ملكافدة اتباعها الواتب السياسات بشأن احلوار " تشجيع ٢(النتيجة املنشودة  ١٩٧٠عام 

 عام اتفاقية سيما تنفيذ وال فعاليته، وزيادة وتعزيزه الدويل التعاون حتس  عن طري  مشروعة غري بطرق الثقافية املمتلكات

8Fاملتاحف"، قدرات وتعزيز ١٩٧٠

٩. 

 من النظام األساس) للجنة تتعلقان باألنشطة اخلاصة باملتاحف، حتيط األمانة اللجنة ٤,٦و  ٤,٣تا أن املادت   -٣٧
 لع با خرباء املتاحف لدى اليونسكو:باألنشطة اجلارية يف هذا الال اليت يرطعلماً 

 ف) الدرم الشريف بالقدس (تموله النرويج، المخطوطات اضسالمية مركز ترميم

 ، وهو يشكل املرحلة الثالثة من تهود اليونسكو يف سبيل بناء قدرة مركز ترميم٢٠١٢اسُتهّل هذا املشروع يف عام  -٣٨
واهلدف هو تزويد السلطات احمللية بالقدرات الالزمة لدون حنو  يف احلرم الشريف بالقدس. املخطوطات اضسالمية

جيري تدريب مخسة موظف  تدد، إىل تانب املوظف  املوتودين، يف جماالت احلفظ  خمطوطة قدكة. وحالياً  ٣٠٠٠
، ٢٠١٣ ، ُأتري  تسع دورات تدريبية. ويف كانون األول/ديسمرب٢٠١٢والرتميم والتوثي  واجلرد. ومنذ أيلول/سبتمرب 

نُظِّم  رحالت دراسية للموظف  إىل مؤسسات مماثلة يف باريس وفلورنسة، من أتل حتس  مهاراتم وإقامة عالقات 
، نقطة ٢٠١٥مؤسسية. وتدف هذه األنشطة إىل طمان تشغيل مستدام للمركز وتعله، بعد إجناز املشروع يف عام 

 مرتعية لرتميم املخطوطات والتدريب يف هذا الال.

 المتدف اضسالم) ف) الدرم الشريف بالقدس (تمّوله المملكة العربية السعودية،

يقع املتدف اضسالم) يف مدينة مقدسة عند ثالث ديانات عاملية، ويُؤوي جمموعة من أمثن جمموعات الرتاث  -٣٩
ت الداخلية. بسبب هواتس من حيث األمن وحالة املساحا ١٩٩٩اضسالم). وقد أُغل  دون اجلمهور منذ عام 
هو بناء قدرات املوظف ، ووطع ترد إلكرتوين للمجموعات،  ٢٠٠٩فاهلدف من هذا املشروع الذي استهل يف عام 

وإعادة تدميم املتدف حبيث ككن فتده أمام اجلمهور. وّمت تعي  أربعة موظف  فلسطيني  وتدريبهم يف جماالت 
ما  إدارة املتدف، وتاريخ الفن (أترييمها وتدويرها، وحتقي  اجلرد، و اضجنليزية، ومهارات احلاسوب، وحفظ القطع وترم

جمموعه عشر دورات تدريبية،. ومت اراء التجهيزات الفوتوغرافية واحلاسوبية من أتل اجلرد، وسيُنجز عما قريب اجلرد 
 اضلكرتوين والفوتوغرايف.

                                                 
(القسم  الثقافة لقطاع التقنيين للنشا  الداخل) اضاراف مرف  "تقرير عن تقييم ICPRCP/14/19.COM/4مراتعة الوثيقة  يُرتى أيراً  ٩

 .الثاين،، دور اللجنة واالسرتاتيجية املقرتحة"
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الريفية، لفيف (أوكرانيا،: المرحلة األولى  برنامج إحياء ورعاية المجموعات لمتدف العمارة الشعبية والدياة
 (مولتها النرويج،

، اسُتِهّل مشروع اليونسكو يف مدينة لفيف األوكرانية، املندّب على حتس  ظروف متدف العمارة ٢٠١٢يف عام  -٤٠
ف ترّدي البىن الشعبية واحلياة الريفية من حيث علم املتاحف. وتدف املرحلة األوىل من هذا املشروع إىل مكافدة ظرو 

املعمارية للمتدف، وحمدودية معرفة اجلمهور بذه املؤسسة. آل املشروع إىل ترميم عاتل لبىن معمارية خشبية منتقاة، 
وتنظيم جمموعة القطع القابلة للنقل، وبناء قدرات مهني) املتدف يف جمال اضدارة والرتميم والتوثي  من خالل حلقات 

 خيه.عمل ُأتري منها سبع حىت تار 

حملة دولية، مع مساعدة عامة ف) القطاع المتدف)  –ف) القاهرة (تبرعات  المتدف القوم) للدرارة المدرية
 المدري

يراد ملتدف احلرارة األول يف البالد أن يعرض احلرارة املدرية منذ عدور ما قبل التاريخ حىت الوق  احلاطر،  -٤١
، ٢٠٠٨البالد املادي وغري املادي. اسُتهّل املشروع يف عام  بفرل �ج متعدد التخددات يسلط الروء على تراث

مشتمال يف خطته على تنفيذ برنامج لتدريب املوظف  يف جمال الدراسات املتدفية، وعلى بناء القدرات، وتطوير التنظيم، 
مية املهارات واملعارف،، وإدارة الوثائ  والموعات (وال سيما جتميع القطع اضثنوغرافية وتسجيل الروايات الشفهية، وتن

وعلى تكوين اراكات والرتويج للمتدف على نطاق العامل. وتوّىل تنظيم دورة التدريب األوىل يف جمال الدراسات املتدفية 
 ،. ترت هذه الدورة اليت نُّظم  من أتل عشرة من موظف)INPتامعة فرنسية بالتعاون مع املعهد الوطين للرتاث (

من موظف) املتدف مسّجل  يف  ٢٥٠. ويوتد عدد قدره ٢٠١٤، يف نيسان/أبريل املدرية املتدف القوم) للدرارة
 إطار برنامج تدريب أساس) يف علم املتاحف، على دورات تستغرق كل منها ثالثة أاهر.

بعد أن  يف إعادة البناء وتكوين الموعات ملتدف الفن اضسالم) يف القاهرة،حاليًا  وإطافة إىل ذلك، تساعد اليونسكو
مساعدة تقنية ملتدف املّالوي، وسلسلة من دورات أيرًا  . وتقدم املنظمة٢٠١٤تررر كثريا يف كانون الثاين/يناير 

التدريب املكثّفة على التأهب ملواتهة األخطار والكوارث اليت قد تلد  باملتاحف، انطلق  يف كانون األول/ديسمرب 
املركز الدويل ، زارت القاهرة بعثة مشرتكة ب  اليونسكو و ٢٠١٤ويف أيلول/سبتمرب . ٢٠١٤وتستمر يف عام  ٢٠١٣

، واملركز اضقليم) العريب ICOM( اللس الدويل للمتاحف، و ICCROM( لدراسة صون املمتلكات الثقافية وترميمها
تقبل من أنشطة تدريب ، فأسدت مشورة إطافية خبدوص ما يلزم القيام به يف املسARC- WHC،9F١٠للرتاث العامل) (
 وبناء القدرات.

 

                                                 
١٠ Arab Regional Center for World Heritage ،((املركز اضقليم) العريب للرتاث العامل. 
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 سلسلة مواد وأدوات تدريبية

، ابتدأ العمل على وطع جمموعة للتدريب يف جمال املتاحف، مشرتكة ب  اليونسكو واللس الدويل ٢٠٠٧يف عام  -٤٢
ل املدرِّب، للمتاحف بعنوان "تشغيل املتدف"، وأصبد  موتودة يف أكثر من س  صيغ لغوية، فيها دليل نظري، ودلي

10Fوأداة تقييم تستخدم الحتياتات التدريب يف اىت جماالت إدارة املتاحف والموعات

١١. 

وسلسلة أدلة اليونسكو حلماية الرتاث الثقايف أصبد  تـعُعّد ستة عناوين تتناول اجلوانب العملية من العمل يف  -٤٣
تأهب ملواتهة الكوارث، ومحاية الرتاث ذي األمهية املتاحف، مثل السالمة واألمن، والتوثي ، وتداول املخطوطات، وال

11Fالدينية. وتوتد هذه السلسة يف أكثر من اثنيت عشرة لغة

١٢. 

،، ICCROM( املركز الدويل لدراسة صون املمتلكات الثقافية وترميمهاويف مدة أربع سنوات من التعاون مع  -٤٤
ااد مهني) املتاحف يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية ، يراد با إر RE-ORGأنشأت اليونسكو بوابة على اخلط امسها 

12Fعلى السواء، يف عملهم على حتس  توثي  الموعات وإدارة التخزين

١٣. 

 وقد ترغب اللجنة يف اعتماد التوصية التالية: -٤٥

 COM 3.19مشروع توصية برقم 

 إن اللجنة،

 ،ICPRCP/14/19.COM/3الوثيقة  وقد درس  - ١

 ؛٢٠١٢بتقرير األمانة عن أنشطتها منذ انتهاء الدورة األخرية يف عام  مع التقدير اً حتيط علم - ٢

باألنشطة املرطلعع با يف سبيل زيادة القدرات والتوعية إىل مكافدة االّجتار غري املشروع  وترّحب - ٣
 باملمتلكات الثقافية وإىل أمهية الدور الذي تؤديه املتاحف؛

 ء مفاوطات ثنائية بشأن إعادة أو رد املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية؛الدول على إترا وتشجع - ٤

 بتزايد املهام املسندة إىل األمانة وباحلاتة إىل تعزيزها توارد بشرية ومالية؛ كذلكعلماً   وحتيط - ٥

 مان استدامتها؛الدول األعراء والدول املراقبة إىل رفد األمانة توارد بشرية ومالية الالزمة لر وتدعو - ٦

الدول األعراء إىل تزويد األمانة باملعلومات عن املفاوطات اجلارية بشأن إعادة أو رد أيرًا  وتدعو - ٧
 ممتلكات ثقافية، وكذلك بشأن اختتام هذه احلاالت بنجاح.

                                                 
 package/-training-studies-museum-http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/museums/unescoicomراتع املوقع  ١١
 programme/-outreach-heritage-/themes/museums/movablehttp://www.unesco.org/new/en/cultureراتع املوقع  ١٢

  org.info/en-http://www.reراتع املوقع  ١٣ 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/museums/unescoicom-museum-studies-training-package/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/museums/movable-heritage-outreach-programme/
http://www.re-org.info/en
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 الملحق

ية بشأن رد أو إعادة ممتلكات تتمثل املهمة الرئيسية للجنة يف نشدان السبل والوسائل الكفيلة بتسهيل املفاوطات الثنائ
وتوّخيا ملساعدة اللجنة يف أداء مهمتها هذه، وطبقا للتوصية  من نظامها األساس). ٤,١ثقافية، كما تنص عليه املادة 

اليت اعتمدتا يف دورتا الثانية عشرة، تعرِد فيما يل) قائمة بأمثلة حديثة العهد على قطع أعيدت أو ُرّدت نتيجة  ٣رقم 
ت قانونية أو مفاوطات ثنائية أو تدرفات طوعية من احلائزين عليها أو حلول أخرى (جتارة، إعارة، استنساخ،، ضتراءا

 لك) تسرتاد با اللجنة.

ّدة إما من الدول املعنية اليت بّلغ  األمانة با مباارة  لكن هذه القائمة غري كاملة، واملعلومات املتعلقة بذه احلاالت مستمع
يف موقع اليونسكو من ابكة الويب، وإما من املعلومات العامة. واتدل  األمانة بالوفود أيرًا  يّسرةمت (فه) من مث

فإن هذا امللد   بلدا�م طرف فيها. ومن مث لتأكيد املعلومات عن احلاالت اليت الدائمة للدول املعنية كلها توّخياً 
 حيتوي إال معلومات مؤكَّدة. ال

 ية (من الواليات المتحدة إلى تركيا): شواهد مأتم٢٠١٤آب/أغسطس 

ااهدة مأمتية رومانية مدرتة يف الفهرس الرقم)  ١٦، انتبه خرباء من وزارة الثقافة والسياحة الرتكية إىل أن ٢٠٠٦يف عام 
لدالة عرض قائمة يف الواليات املتددة. وبعد حبث علم)، وتدقي  يف السجالت اجلنائية املتعلقة بأعمال تنقيب غري 

وعة ُكشف  يف املنطقة مددر الشواهد، ثب  أن هذه الشواهد ُسرق  من غريب األناطول. وعلى أثر إدراج هذه مشر 
 كتب التدقيقات االحتاديمل الشواهد يف قائمة املسروقات بقاعدة بيانات اضنرتبول، فتح املكتب امليداين بنيويورك التابع

   املناسب إىل تركيا.ملف حترٍّ وسّهل إعادة الشواهد املأمتية يف الوق

 

  وزارة الثقافة والسياحة، تركيا ©
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 : ثماني قطع ثقافية (من الواليات المتحدة إلى نيجيريا)٢٠١٤تموز/يوليو 

قطع ثقافية من جمموعة خاصة. وعلى أثر استالم هذه  ٣٠٨، تلّقى متدف بوسطن للفنون اجلميلة هبة ٢٠١٣يف عام 
منشأ هذه األعمال. فكشف البدث عن املنشأ أن مثاين قطع منها ُأِخذت من  الرتكة، ارع املتدف يف البدث عن

درها وتدديرها. ولكن سهل البدث سوق مددوبة بوثائ  مزيّفة على مدنيجرييا بطريقة غري مشروعة، وبيع  يف ال
ومن ب  هذه  ).ICOM(بفرل "القائمة احلمراء بالقطع الثقافية األثرية األفريقية" لدى اللس الدويل للمتاحف 

ل مذبح من النداس األصفر، يُعتقد أنه ُسرق عام  من القدر امللك) يف مدينة بن ؛  ١٩٧٠املدنوعات الثماين: اك 
من األسالف، كان  يف متدف أورون (كاالبار/نيجرييا، حىت عام  ومندوتة خشبية قامتها أربعة أقدام متثل اخداً 

قى إىل ألفع) عام. واتدل املتدف باللجنة الوطنية النيجريية للمتاحف على األقل؛ ورأس من ط  اآلتّر ير  ١٩٧٠
، أعاد متدف بوسطن للفنون اجلميلة ٢٠١٤واألثريات، فأّكدت له نتائج البدث وطلب  إعادة القطع. ويف متوز/يوليو 

 املدنوعات الثماين إىل نيجرييا.

 ن): "وعاء كيكالدي" (من ألمانيا إلى اليونا٢٠١٤حزيران/يونيو 

فورمتِربغ السلطات اليونانية قطعت  من خمّلفات حرارة تزر الكيكالد يف حبر  - حزيران/يونيو، سّلم  والية بادن ٦يف 
قبل  ٢٤٠٠-٢٧٠٠قبل امليالد، ووعاء من حقبة  ٢٣٠٠-٢٧٠٠إجيه، ومها: متثال صغري رخام) يرقى إىل حقبة 

. فأعادمها إىل بالدمها ١٩٧٠م، تدينة كارلسروه قد اارتامها يف عام امليالد. وكان متدف الوالية (باديِشس النِدس موزييو 
 .١٩٧٠األصلية بروح اتفاقية اليونسكو لعام 

 

© Badisches 
Landesmuseum 
Karlsruhe 
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 : "قطع نسيجية من حضارة باراكاس" (من السويد إلى بيرو)٢٠١٤حزيران/يونيو 

عنوان "عاملع مسروق: جمموعة نسيجية من حرارة باراكاس"، سّلط الروء أُقيم معرض يف مدينة غوتنبورغ (السويد،، ب
على املشكلة العاملية، مشكلة أعمال التنقيب غري املشروعة، ما دفع حكومة بريو إىل املطالبة، يف كانون األول/ديسمرب 

٢٠٠٩13F

تاب  مدينة غوتنبورغ ، بإعادة القطع النسيجية العائدة حلرارة باراكاس، املوتودة يف متدف غوتنبورغ. فأ١٤
باملوافقة فورا على هذا الطلب، ومنذ ذلك احل  بُذل  تهود كثرية يف سبيل إجياد حل ملسألة كيف ككن نقل جمموعة 

حدل  سابقة هامة، ح  وّقع ممثلون عن مدينة غوتنبورغ وحكومة بريو على مذكِّرة  ٢٠١٤هّشة للغاية. ويف أيار/مايو 
ى رد الموعة النسيجية من حرارة باراكاس، جمموعة ترى تدديرها بدورة غري مشروعة إىل تفاهم تؤّكد املوافقة عل

. وّمت هذا االتفاق بدون أي إتراء قانوين. وتوتب هذا االتفاق، ُحتفظ الموعة يف بريو ١٩٥٥و  ١٩٢٤السويد ب  
بريو والسويد. واخنر  يف هذا التعاون حت  اسم جمموعة غوتنبورغ، وبفرل هذا االتفاق قام تعاون علم) ومتدف) ب  

 مت  إعادة أربع قطع نسيجية. ٢٠١٤أمناء وأخّدائيو صون من كال السويد وبريو، ويف حزيران/يونيو 

 ، بريوالثقافةوزارة  ©
 

 
 

                                                 
 ,Donna Yates, ‘Paracas Textiles’, Trafficking Culture Projectراتع ما كتبته دونا ييتس حت  عنوان "قطع نسيج باراكاس" ( ١٤

University of Glasgow http://traffickingculture.org/encyclopedia/case-studies/paracas-textiles/، 

http://traffickingculture.org/encyclopedia/case-studies/paracas-textiles/
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 : "قطع البرونز البنينية" (من المملكة المتحدة إلى نيجيريا)٢٠١٤حزيران/يونيو 

أن يعيد إىل نيجرييا قطعت  من برونز بن ، كان قد ورثهما من تّده. وبعدما علم قرر خبري استشاري طيب متقاعد 
هات   تطالبات نيجرييا بأن تعاد قطع برونز بنينية منهوبة من عدة جمموعات، قرر املواطن الربيطاين أن يرسل طوعاً 

 يف مدينة بن  بنيجرييا بتاريخالقطعت  إىل البالد األصلية العائدة إليها ملكيتهما. وترى احتفال تسليمهما 
 .٢٠١٤حزيران/يونيو  ٢١

 ات، نيجرييارياللجنة الوطنية للمتاحف واألث ©

  

 : قطع نقد (من سويسرا إلى صربيا)٢٠١٤أيار/مايو 

قطعة تعود بتارخيها إىل  ١٥٠، أعادت سويسرا إىل صربيا دفعة من النقود القدكة تُعّد حنو ٢٠١٤أيار/مايو يف 
طورية الرومانية. أغلبية القطع النقدية مسكوكة من الربونز، وتؤرَّخ يف القرن الرابع، ويرقى بعض النقود الرومانية اضمربا

املسّماة أنطونيانيين إىل القرن الثالث، واألحزمة من القرن الثاين. وعملية الرد هذه تابعة الستريادها غري املشروع إىل 
مقيم يف سويسرا. وكان  هذه القطع املستخرتة بالتنقيب غري املشروع واملستوردة ، على يد صرّيب ٢٠١١سويسرا يف عام 

من صربيا يُنوى بيعها يف سويسرا على رصيف. وإن عملية الرد هذه اليت أارف  عليها هيئة خمتدة بنقل املمتلكات 
، أبرزت التعاون املثمر ب  )FOC(الثقافية على املستوى الدويل، تابعة للمكتب االحتادي السويسري للشؤون الثقافية 

املتعلقة بنقل املمتلكات الثقافية ومكافدة االجتار  ١٩٧٠سويسرا وصربيا، املوقعت  كلتيهما على اتفاقية اليونسكو لعام 
 غري املشروع با. فه) جتّسد االلتزام املشرتك ب  القطرين حبماية الرتاث الثقايف.

 سويسرا للشؤون الثقافية، املكتب االحتادي  ©
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 : قطع مصرية (من ألمانيا إلى مصر)٢٠١٤أيار/مايو 

، أعادت أملانيا إىل مدر ثالثة قطع قدكة: ُندب، ومسّلة، وِمذخعر. فيما كان  القطع ٢٠١٤نيسان/أبريل  ٣٠يف 
حلدود. وقر  املددَّرة بطريقة غري مشروعة قادمة من سويسرا، صادرها مفّتشو اجلمرك األملان عند نقطة التفتيش على ا

 حمكمة يف فرايبورغ بإعادتا إىل مدر.

سفري مدر لدى أملانيا، الدكتور 
حجازي، ووزيرة الدولة يف املكتب 

االحتادي للشؤون اخلارتية، الربوفسورة 
الدكتورة بومهر، أثناء االحتفال بتسليم 

 القطع.
 © photothek 

 

 لمتحدة إلى جمهورية كوريا): تسعة أختام ملكية (من الواليات ا٢٠١٤نيسان/أبريل 

أُعيد إىل مجهورية كوريا تسعة أختام ملكية من اضمرباطورية الكورية ولساللة توسيون، كان  قد نُقل  أثناء احلرب 
، أثناء اتتماع القمة ب  الواليات املتددة وكوريا اجلنوبية،. وتاءت عملية ٢٠١٤الكورية (وذلك يف نيسان/أبريل 

ب  مكتب حتقيقات األمن الوطين األمريك) من تهة، وإدارة  -قيقات املشرتكة األمريكية الكورية للتد اضعادة ختاماً 
الرتاث الثقايف الكورية ومكتب املدع) العام األعلى الكوري. وهذه ه) املرة الثانية اليت يتم فيها بنجاح إعادة ممتلكات 

ملة، صودرت يف الواليات املتددة وأُعيدت إىل كوريا اجلنوبية ثقافية إىل كوريا، عقب إعادة صفيدة نادرة حديثة لطبع الع
. واألختام التسعة ه) ثالثة أختام وطنية من عهد اضمرباطورية الكورية، وختم ملك) من عهد ٢٠١٣يف أيلول/سبتمرب 

رية الكورية اضمرباطو اضمرباطورية الكورية، ومخسة أختام صغرية عائدة للبال  امللك) لساللة توسيون. [مالحظة: 
 ].،١٩١٠-١٣٩٢عقب  قيام ساللة توسيون ( ١٩١٠-١٨٧٩(

 إدارة الرتاث الثقايف الكوري، مجهورية كوريا ©
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 : "قناع غورغون" (من تونس إلى الجزائر)٢٠١٤يسان/أبريل ن

ثرية نادرة مندوتة ، وقّع  السلطات اجلزائرية والتونسية اتفاقا بشأن رد قناع غورغون، وهو قطعة أ٢٠١٤يف نيسان/أبريل 
من موقع هيبو ريغيوس، عّنابة (اجلزائر،، واكتشف  يف  ١٩٩٦، كان  قد ُسرق  يف عام كيلوغراماً   ٣٢٠يف رخامة زنتها 

، أعيد ٢٠١٤نيسان/أبريل  ١٣تونس. وأثناء حفلة الرد كان  القطعة األثرية معروطة يف متدف قرطاتة الوطين. ويف 
 معروض يف املتدف الوطين للدرارات القدكة يف اجلزائر. حالياً  القناع إىل اجلزائر، وهو

 املتدف الوطين للدرارات القدكة يف اجلزائر ©

 

 مصنوعا ثقافيا (من سويسرا إلى إيطاليا) ٦٨: ٢٠١٤آذار/مارس 

  عملية من املدنوعات الفنية والقطع األثرية. وكان ، ردت السلطات السويسرية إىل إيطاليا عدداً ٢٠١٤يف آذار/مارس 
املساعدة القرائية الدولية املتبادلة اليت دام  قرابة ثالث عشرة سنة وأسفرت عن رد ما الرد هذه خامتة ضتراءات 

قطعة إىل إيطاليا، تا فيها عدد من األثريات اضترورية والرومانية املستخرعتة بالتنقيب غري املشروع. وكان  ٤٥٣٦جمموعه 
من حتقي  تنائ) طد  تزءاً  ٢٠٠١ة املتبادلة الذي وتهته إيطاليا إىل سويسرا يف عام طلب املساعدة القرائية الدولي

تاتر أثريات وآخرين، يف قائمة طويلة من التهم مثل: االنتماء إىل منظمة إترامية، نقل السلع الثقافية بطرق غري 
طاليا، املوقّعت  على اتفاقية اليونسكو أثرية. مث إن سويسرا وإي قايالمشروعة، تلّق) ممتلكات مسروقة، عدم اضعالن عن 

، املتعلقة بنقل املمتلكات الثقافية ومكافدة االّجتار غري املشروع با، مرتابطتان باتفاق ثنائ) بشأن استرياد ١٩٧٠لعام 
ن ، يدعو هذين القطري٢٠٠٨نيسان/أبريل  ٢٧وإعادة املمتلكات الثقافية. وهذا االتفاق الذي دخل حّيز التنفيذ منذ 

 إىل تعاون أوث  من أتل صون تراثهما الثقايف ومكافدة االّجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية مكافدة أجنع.

 

© Stawa Basel 
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 "فيغانغو" (من الواليات المتحدة إلى كينيا) ٣٠: ٢٠١٤شباط/فبراير 

كل واحدة باسم فيغانغو، من كينيا لتباع   يف مثانينيات القرن العشرين، سرق  قطع مقّدسة يف حرارة امليجيكندا، تُعرف
يف متاتر السواح وجتار الفين يف بلدان أتنبية. وعلى أثر إعالن صدر عن احلكومة الكينية بشأن االجتار غري املشروع 

، ُنشر ٢٠٠٣بالقطع الفيغانغو، اخنفض هذا النشا . وترى وهب كثري منها ملتاحف من قبل مجاع  أفراد. ويف عام 
نطروبولوت) يف الواليات املتددة، اسرتعى انتباه أم  متدف دنفر للطبيعة والعلوم إىل قطع الفيغانغو املوتودة يف مقال أل

جمموعته. وبعد حبوث أتراها املتدف عن مددرها، ورسالة بعثها املتدف إىل احلكومة الكينية، يعرب فيها عن رغبته يف 
٢٠١٤14Fابا /فرباير  ١٩عة منها إىل كينيا يف قط ٣٠إعادة ما عنده من الفيغانغو، مت تسليم 

١٥. 

 : ثالث منحوتات (من الواليات المتحدة إلى الهند)٢٠١٤كانون الثاني/يناير 

، أعلن  اهلند عن أن مندوتت  يف حجر رمل) ُسرقتا من معبد غادغاتش يف أترود، راتستان (اهلند،. إحدامها ٢٠٠٩يف عام 
مة اضنرتبول ب  األعمال الفنية العشرة األاد طلبها. وترقى املندوتتان إىل القرن  متثل "فيشنو والكشم)" كان  على قائ

، تلّقى حمققو األمن الوطين معلومات عن املندوتت  الرمل) حجرمها ٢٠١٠احلادي عشر والثاين عشر. ويف نيسان/أبريل 
إىل بلدان أخرى، مث أرسل  إىل الواليات  أوالً  اهلنديت ، احلديث عهد �بهما. وتبّ  أن مندوتة "فيشنو والكشم)" نُقل 

املتددة من أتل عرطها يف صالة خاصة. واسرتتع رتال ارطة القطعة بينما كان  بطري  ترانزي . وأما املندوتة األخرى 
شف رتال الرمل) حجرها اليت متثل "فيشنو وبارفا"" فقد صادرتا الشرطة بينما كان  ُحتمل على سفينة إىل قطر آخر. مث اكت

أثناء عملية تريبها يف مطار نيوارك. وقد  ٢٠١١اجلمرك وارطة أمن احلدود مندوتة بوديساتفا األسود حجرها، يف عام 
 .٢٠١٤كانون الثاين/يناير   أعادت الواليات املتددة األمريكية املندوتات الثالث إىل اهلند يف

 

© Interpol  

                                                 
 Marc-André Renold :« Affaire 30و  Alessandro Chechiو  Laetitia Nicolazziانظر خبدوص هذه القرية املدّنف املشرتك لـ  ١٥

Vigango – Denver Museum of Nature and Science et Kenya », Plateforme ArThemis (http://unige.ch/art-adr), Centre 
du droit de l’art, Université de Genève 
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 رة الخمير (من الواليات المتحدة إلى كمبوديا): تمثال من حضا٢٠١٣كانون األول/ديسمبر 

يف دار سوذيب للبيع باملزاد بنيويورك. وعلى أثر حماولة من ، ُعرض متثال من حرارة اخلمري للبيع ٢٠١١يف آذار/مارس 
اللجنة الوطنية الكمبودية لليونسكو، وافق  دار سوذيب على سدب التمثال من معروطات البيع. وادع  كمبوديا أن 

تمثال نُقل بطرق غري مشروعة من موقع  كوه كري يف سبعينيات القرن العشرين، وطلب  إعادته. وساعدت اليونسكو  ال
، فتد  ٢٠١٢كمبوديا يف مفاوطاتا مع ُجممِّع خاص، عرض أن يشرتي التمثال ويهبه لكمبوديا. ويف نيسان ابريل 

إىل   ب  األطراف املعنية، أعادت دار سوذيب التمثال طوعاً  الواليات املتددة دعوى مدادرة. ونتيجة للمفاوطات اجلارية
 كمبوديا.

 

 اليونسكو/مركز الرتاث العامل) ©

 : أختام أسطوانية ورقيم مسماري (من ألمانيا إلى العراق)٢٠١٣أيلول/سبتمبر 

تدف الوطين العراق) يف أُعيد إىل العراق ثالث عشرة قطعة من املدنوعات القدكة، بينها على األقل قطعة مسروقة من امل
. ومن ب  القطع اليت صادرتا سلطات إنفاذ القانون األملانية مثانية أختام اسطوانية ترقى يف القدم إىل ٢٠٠٣بغداد، عام 

، أرسل  جمموعة من ورثته إىل  سنة وكذلك عدة مندوتات. واحرتاماً  ٥٠٠٠ لتعليمات ترّمنتها وصية اخص متوىفَّ
 يرتح أنه باألصل مأخوذ من قدر منرود. مسمارياً  اقية يف برل  رقيماً سفارة اجلمهورية العر 

املكتب االحتادي  ©
األملاين للشؤون 

 اخلارتية
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 ،يقونات (من ألمانيا إلى قبرصالرسوم الجدارية والفسيفساء واأل قطعة من ١٧٠: ٢٠١٣تموز/يوليو 

الرسوم اجلدارية ولوحات الفسيفساء واأليقونات إىل  قطعة من ١٧٠، أعادت أملانيا ما يقارب ٢٠١٣يف متوز/يوليو 
. فقد مند  ١٩٩٧قربص. وكان  هذه القطع قد سرق  من الكنائس يف قربص وطبطتها السطات األملانية يف عام 

وتب   حمكمة يف ميونخ موافقتها على إعادة هذه القطع إىل قربص بعد أن أصدرت قراراً �ائياً بشأن مسألة ملكية القطع.
الدورة أدناه تزءا من فسيفساء تدارية مأخوذة من القبة ندف الدائرية لكنيسة باناتيا كاناكاريا يف ليثرانغوم)، يرتع 

 تارخيها إىل القرن السادس.

 فان هاس، مكتب التدقي  اجلنائ) يف والية بافاريا ©

 

 : لوحة فضية (من ألمانيا إلى بلغاريا)٢٠١٣أيار/مايو 

، أعادت أملانيا إىل بلغاريا قطعة من النذور يرتع تارخيها إىل القرن الثاين أو الثالث قبل امليالد، وه) ٢٠١٣يف أيار/مايو 
يف اكل لوحة فرية متثل فارساً دانوبياً. وتب  الدورة القندل إيفان ليانفوف يوردانوف، من بلغاريا، ووزير الدولة األملاين 

 إنغمار يونغ، خالل حفل التسليم.

 الدولة للتعليم العايل والبدوث والفنون يف هيسهوزارة  ©

 
 

http://www.unesco.org/new/typo3temp/pics/4f040e2de0.png
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 : "فسيفساء أورفيوس" (من المملكة المتحدة إلى تركيا)٢٠١٢كانون األول/ديسمبر 

، ُعرط  لوحة فسيفساء متثل أورفيوس للبيع يف دار كريسيت للمزاد، يف نيويورك. فطلب  ١٩٩٩يف كانون األول/ديسمرب 
معروطات البيع، مدعية أن كتابات اللوحة الفسيفسائية وطرازها يتمّيز بما إقليم صانل)  تركيا سدب القطعة الفنية من

الكشف عن هوية أيرًا  أورفه، يف ارقّ) تركيا. مل تقبل دار كريسيت سدب القطعة من معروطات بيع املزاد، ورفر 
علم  احلكومة الرتكية  ٢٠٠٩ ، ويف عام١٩٩٩الشاري. اارتى متدف داالس للفنون اللوحة الفسيفسائية يف عام 

 ، باار املدع) العام ضقليم صانل) أورفه حتقيقاً ٢٠١٢تكان وتودها، بفرل مقال نشره متخدص ترك). ويف عام 
باار مدير متدف داالس للفنون حبثا عن مددر قطع جمموعته. ويف كانون أيرًا  . ويف السنة نفسهاتنائياً 

قافة والسياحة الرتكية ومتدف داالس للفنون مذكرة تفاهم بشأن إعادة اللوحة ، وقّع  وزارة الث٢٠١٢األول/ديسمرب 
 الفسيفسائية، وتعزيز تعاو�ما يف جمال الثقافة والفنون.

 وزارة الثقافة والسياحة الرتكية ©

 

 : "تو موكو" (من كندا إلى نيوزيلندا)٢٠١٢تشرين الثاني/نوفمبر 

متدف نيوزيلندا " بابا تونغاريوا (متدف " بابا، تهمة السع) إىل إعادة رفات ، كّلف  حكومة نيوزيلندا ٢٠٠٣يف عام 
، اتدل متدف مونرتيال ٢٠١٢األتداد املاؤري  واملوريوري  احملفوظة يف مؤسسات موّزعة يف أحناء العامل. ويف أوائل عام 

بدأ على إعادة قطعة "تو موكو" (مومياء رأس للفنون اجلميلة تتدف " بابا، وأعلمه أن جملس األمناء واف  من حيث امل
اخص ماؤري، إىل بالدها األصلية، ويف تشرين الثاين/نوفمرب من العام نفسه أخذ متدف " بابا من مونرتيال مومياء 

ا تبّ  أصبح الـ "تو موكو" يتلقى العناية يف واه) تابو (املرقد املقدس، اخلاص باملتدف " بابا، ريثم أحد األتداد. وحالياً 
البدوث على وته التدديد أصله القبل) داخل نيوزيلندا. وتتبع عملية اضعادة هذه إعادات طوعية مماثلة لرفات ماؤري  
من ثالثة متاحف كندية (متدف أونتاريو امللك)، املتدف األنطروبولوت) يف تامعة بريتش كولومبيا، واملتدف الكندي 

 .٢٠٠٨للدرارة،، ّمت  يف حزيران/يونيو 
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 (من المملكة المتحدة إلى أفغانستان) فنياً  مصنوعاً  ٨٤٣: ٢٠١٢تموز/يوليو 

قطعة ثقافية، سرق  من املتدف الوطين بكابول أثناء  ٨٤٣جمموعة قوامها  ٢٠١٢أُعيدت إىل أفغانستان يف متوز/يوليو 
ة على أيدي طبا  اجلمارك والوحدة احلرب األهلية يف تسعينيات القرن العشرين. وقد ّمت  مدادرة هذه املدنوعات الفني

املختدة بالفنون واألثريات من وحدات الشرطة املرتوبوليتان للمملكة املتددة. وحرصا على سالمتها، أودع  يف املتدف 
الربيطاين (بريتش ميوزيوم، قبل إعادتا إىل أفغانستان. ومن ب  قطع الموعة عدد من عاتّيات بغرام ومتثال لبوذا كبري. 

د ذكر كال الطرف  أن عملية الرد هذه تاءت نتيجة للدوار املستمر ب  مؤسسات البلدين، واملساندة املتبادلة ب  وق
 السلطات احلكومية.


