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 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 

 ٢٠١٤األول/أكتوبر  تشرين ٢-١
 

تقرير بشأن التقييم الذي أجراه مرفق اإلشراف الداخلي،  :من جدول األعمال المؤقت ٨البند 
 ودور اللجنة، واالسرتاتيجية املقرتحة

 استكمل مرفق اإلشراف الداخلي مؤخرًا اجلزء الثاين من تقييم أجراه للعمل التقنيين
اخلاصة  ١٩٧٠الذي اضطلع به قطاع الثقافة يف اليونسكو فيما يتعلق باتفاقية عام 

بالتدابري الواجب اختاذها حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية 
 بطرق غري مشروعة.

 وترتّكز هذه الوثيقة على التعليقات اليت أبداها مرفق اإلشراف الداخلي بشأن دور اللجنة،
 وتطرح بعض االسرتاتيجيات املتصلة بأعمال هذه اهليئة الدولية احلكومية يف املستقبل.

 ٢٣القرار املطلوب: الفقرة 
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 مقدمة

التقييم الذي أجراه مرفق اإلشراف الداخلي لليونسكو فيما يتعلق باتفاقية عام  ٢٠١٣يف نيسان/أبريل  ُنشر - ١
اخلاصة بالتدابري الواجب اختاذها حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري  ١٩٧٠
0Fمشروعة.

١ 

توصيات عن جدوى وفعالية األنشطة التقنينية لقطاع والغرض من التقييم عامة هو استخالص نتائج وإعداد  - ٢
الثقافة، مع الرتكيز على أثرها على التشريعات والسياسات واالسرتاتيجيات اليت تعتمدها الدول األطراف يف اتفاقيات 

نشطة كما يرمي التقييم إىل املساعدة يف تعزيز األ اليونسكو الثقافية؛ وعلى تنفيذ االتفاقيات على الصعيد الوطين.
التقنينية للمنظمة، وإعادة توجيااا، وسس  تنسيقاا، وتدعيم اللجان املكلفة با، مما يتطّلب بوجه خاص التعمق يف 
دراسة دور اللجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة االستيالء غري 

ة الفرعية اليت أنشئت حديثاً. ويسعى التقييم أيضا إىل أن يقدم فامًا أفضل لطريقة عمل املشروع، مقارنًة بدور اللجن
االتفاقيات يف الواقع العملي وأن يكون مصدر معلومات للدول األعضاء. وباإلضافة إىل ذلك، ُيستخدم تقييم اتفاقية 

املستقبل لتعزيز تنفيذها. والتقرير الذي أعده  إلتاحة املعلومات الالزمة عن اجلاود اليت ستبذهلا اليونسكو يف ١٩٧٠عام 
 -مرفق اإلشراف الداخلي متاح على اإلنرتنت وعنوانه "تقييم النشاط التقنيين لقطاع الثقافة يف اليونسكو (اجلزء الثاين) 

قافية بطرق اخلاصة بالتدابري الواجب اختاذها حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الث ١٩٧٠اتفاقية عام 
 "غري مشروعة.

 ٣٠( ١٩٧٠الفرعية الجتماع الدول األطراف يف اتفاقية عام  وُعرض هذا التقييم أثناء الدورة الثانية للجنة - ٣
األمانة هلذا الغرض وثيقة عمل موّجاة إىل أعضاء  ، يف مقر اليونسكو). وأعّدت٢٠١٤متوز/يوليو  ٢ -حزيران/يونيو 

1Fاللجنة الفرعية ألّن التقييم يقّدم عدداً من املالحظات اإلعالمية والتوصيات املفيدة.

٢ 

ما توّفر هذه الدورة التاسعة عشرة للجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ك - ٤
ة االستيالء غري املشروع فرصًة جديدة ملراعاة االستنتاجات والتوصيات الواردة يف التقييم الذي أجراه مرفق ردها يف حال

 .١٩٧٠اإلشراف الداخلي للدور الذي تؤديه هذه اللجنة يف األنشطة املتصلة بتنفيذ اتفاقية عام 

 

 

                                                 
 .IOS/EVS/PI/133 REV الوثيقة ١
 .C70/14/2.SC/4 لوثيقةا ٢
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يز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بالدها تقييم مرفق اإلشراف الداخلي، واللجنة الدولية الحكومية لتعز  - أوالً 
 األصلية أو ردها في حالة االستيالء غير المشروع

يذّكر تقرير التقييم بأن اللجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف  - ٥
قبل أن تنشأ يف عام  ١٩٧٠جنة املعنية باتفاقية عام حالة االستيالء غري املشروع كانت يف الواقع تعمل بوصفاا الل

 هيئتان نظاميتان دوريتان خاصتان هلذا األمر. ٢٠١٢

إن اللجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة االستيالء غري "
، بوصفاا اللجنة املعنية باالتفاقية يف بعض ١٩٧٠اتفاقية عاماملشروع، عملت يف الواقع، رغم استقالهلا تقنيًا عن 

النواحي بسبب عدم وجود أي هيئة أخرى تؤدي هذا الدور ووجود أوجه تكامل ب  ماام هذه اللجنة والغرض 
 ."١٩٧٠من اتفاقية عام 

راف الداخلي بأن أمانة ويف القسم املخصص ملوضوع "التعاون الدويل من أجل إعادة املمتلكات"، يفيد مرفق اإلش - ٦
اللجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة و  ١٩٧٠اتفاقية عام 

االستيالء غري املشروع تعمالن كلتامها على تيسري التنسيق الدويل للمناقشات الدائرة يف اليونسكو بشأن إعادة املمتلكات 
 ردها.الثقافية أو 

اللجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات و  ١٩٧٠تضطلع يف إطار اليونسكو كلٌّ من أمانة اتفاقية عام "
الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة االستيالء غري املشروع بدور يرمي إىل تيسري التنسيق الدويل. وغالباً 

دمي املعلومات واملشورة بشأن طريقة تقدمي طلبات اإلعادة (مثل سديد تق ١٩٧٠ما يُطلب من أمانة اتفاقية عام 
اجلاة اليت ينبغي االتصال با وسديد اخلرباء احملتمل  املتخصص  يف القطعة املعنية، إخل). وقد أنشئت اللجنة 

الستيالء غري املشروع يف الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة ا
ألغراض عدة مناا "إجياد سبل ووسائل لتيسري املفاوضات الثنائية من أجل رد املمتلكات الثقافية أو  ١٩٧٨عام 

إعادتا" و"تعزيز التعاون الثنائي واملتعدد األطراف لغرض رد أو إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية. 
 ."١٩٧٠ملعاجلة القضايا املتصلة باملمتلكات الثقافية اليت ال تشملاا اتفاقية عام وأنشئت هذه اللجنة خصيصاً 

اللجنة الدولية احلكومية وأشار مرفق اإلشراف الداخلي يف اخلتام إىل اختالف اآلراء فيما خيص الدور الذي تؤديه  - ٧
ستيالء غري املشروع يف جمال تعزيز إعادة لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة اال

 املمتلكات الثقافية أو ردها:

اللجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة االستيالء مع أن "
غري املشروع قد شرعت يف وضع األدوات واملوارد الالزمة لدعم التعاون الدويل، انطوت الردود على طائفة واسعة 

املمتلكات الثقافية وردها. فاعترب بعضام أن اللجنة حققت  من اآلراء بشأن فعاليتاا يف القيام مباشرة بتعزيز إعادة



ICPRCP/14/19.COM/4 – page 3 

إجنازات متواضعة حىت اآلن، وأن غالبية القضايا اليت نظرت فياا ُحلت يف الواقع بوسائل أخرى مثل املفاوضات 
ريب الثنائية. ورأى آخرون أنه حىت لو كان احلال كذلك، فإن املداوالت اليت جترى يف إطار اللجنة تساهم يف التق

ب  الطرف  املعني . وعلى الرغم من هذا االختالف يف اآلراء، أمجعت الردود بوجه عام على أن دور اللجنة ما 
زال فريداً وقّيماً إال أنه يتع  مراجعة وظيفتاا وسسيناا،  وال سيما يف ضوء إنشاء اللجنة الفرعية. وجيوز على وجه 

تقوم به وينبغي فحص صندوقاا الستكشاف سبب عدم استخدامه التحديد مواصلة تعزيز دور الوساطة الذي 
 على حنو كاف حىت اآلن."

ونظراً إىل أن الردود املختلفة على تقييم مرفق اإلشراف الداخلي قد توصلت إىل توافق يف اآلراء يف مسألة مراجعة  - ٨
 التايل: دور اللجنة وإعادة سديده، فقد صيغت توصية خاصة يف هذا املوضوع على النحو

اللجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية مراجعة وسديد دور  – ١٣التوصية "
 أو ردها يف حالة االستيالء غري املشروع، وبدء التنسيق مع اللجنة الفرعية".

 االستراتيجية المقترحة لعمل اللجنة في المستقبل – ثانياً 

 الخلفية - ١ -ثانياً 

اللجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها شدد تقييم مرفق اإلشراف الداخلي على أن " - ٩
األصلية أو ردها يف حالة االستيالء غري املشروع، أّدت يف الواقع، ورغم اضطالعاا بأعمال رصد ال ترتبط باتفاقية عام 

ة يف بعض النواحي باالتفاقية،  وذلك بسبب عدم وجود أي هيئة أخرى تؤدي هذا الدور ، دوَر جلنة الرصد املعني١٩٧٠
وعلى سبيل املثال، صدرت مجيع القرارات املتخذة  .١٩٧٠ووجود أوجه تكامل ب  ماام اللجنة والغرض من اتفاقية عام 

الدولية احلكومية لتعزيز إعادة عن اللجنة  ١٩٧٠الستحداث األدوات امليسرة لتنفيذ اتفاقية عام  ٢٠١٢قبل عام 
املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة االستيالء غري املشروع، وذلك لعدم وجود أي من اهليئت  
النظاميت  الدوريت  يف ذلك الوقت. وعليه، فقد أتاحت عمليًا قرارات اللجنة وتوصياتا اليت اعتمدتا الدول األعضاء 

 على حنو أفضل وتبادَل املمارسات اجليدة بصورة منتظمة. ١٩٧٠تنفيَذ اتفاقية عام  ١٩٧٨ء اللجنة عام منذ إنشا

وحّثت اللجنة أثناء اضطالعاا مبااماا على استحداث عدة أدوات قانونية وعملية مبا يتفق مع أحكام اتفاقية عام  -١٠
 ، ومن هذه األدوات ما يلي:١٩٧٠

 )؛١٩٩٩ت بشأن املمتلكات الثقافية (مدونة األخالقيات للمفاوضا •

الصادرة عن الدورة الثانية  ٥قاعدة بيانات اليونسكو للتشريعات الوطنية اخلاصة بالرتاث الثقايف (التوصية رقم  •
 )؛٢٠٠٥عشرة عام 

 )؛٢٠٠٧شاادة التصدير النموذجية اخلاصة باملمتلكات الثقافية (  •
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تعزيز التعاون الدويل والتوعية والتدريب، وال سيما من خالل نشر املطبوعات (دليل التدابري القانونية والعملية   •
 ٢٠١٠، واخلالصة اجلامعة الصادرة عام ٢٠٠٦ملكافحة االجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية الصادر عام 

ومواد الفيديو (فيلم، وأفالم فيديو  )متلكات الثقافيةوثائق وكتابات عن إعادة امل -شاود على التاريخ بعنوان 
 )؛٢٠١١-٢٠١٠قصرية خالل عامي 

الصادرة عن الدورة السادسة عشرة عام  ٤اعتماد نظاماا الداخلي بشأن الوساطة والتوفيق (التوصية رقم  •
 )؛٢٠١٠

وضعتاا اليونسكو واملعاد الدويل األحكام النموذجية الناظمة مللكية الدول للقطع الثقافية غري املكتشفة، اليت  •
وهي  ٢٠١٠الصادرة عن الدورة السادسة عشرة للجنة عام  ٣لتوحيد القانون اخلاص (يونيدروا) (التوصية رقم 

 ).٢٠١١األحكام اليت اعُتمدت عام 

 سديدًا لتنفيذ وهذه الدورة التاسعة عشرة هي الدورة األوىل اليت ُعقدت منذ إنشاء اهليئت  النظاميت  املكّرست  -١١
١٩٧٠2Fاتفاقية عام 

. وتوّفر هذه الدورة فرصة إلعادة سديد دور اللجنة يف ضوء التطورات النظامية األخرية، إذ طرأت يف ٣
وبقضايا إعادة املمتلكات  ١٩٧٠سوالت كبرية على اهليكل التنظيمي للربامج املعنية بتنفيذ اتفاقية عام  ٢٠١٢عام 

 لى النحو التايل:الثقافية وردها، وذلك ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
أي بعد يوم واحد من االجتماع الثاين للدول األطراف يف اتفاقية عام  - ٢٠١٢حزيران/يونيو  ٢٢ُعقدت الدورة الثامنة عشرة يف  ٣

 ، ولذا مل يتسّن للجنة مناقشة مستقبلاا.١٩٧٠

ومية لتعزيز كاللجنة الدولية الح
لى إإعادة الممتلكات الثقافية 

بالدها األصلية أو ردها في حالة 
 االستيالء غير المشروع

--
--

--
--

--
--

-
 

ام 
ع

٢٠
١٢

 
--

--
--

--
--

--
 

ومية لتعزيز كاللجنة الدولية الح
لى إإعادة الممتلكات الثقافية 

في حالة  بالدها األصلية أو ردها
 االستيالء غير المشروع

 اللجنة الفرعية

 اليونسكو ألطرافالدول لاجتماع 
 املؤمتر العام

 اليونسكو
 املؤمتر العام
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(اجتماع الدول االطراف واللجنة الفرعية  ٢٠١٢وما دامت اهليئتان النظاميتان الدوريتان اللتان أنشئتا عام  -١٢
اللجنة الدولية ، آن األوان لتنصرف ١٩٧٠الدول األطراف) مكّرست  اليوم خصيصًا لتنفيذ اتفاقية عام  الجتماع

احلكومية إىل تعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة االستيالء غري املشروع إىل مااماا 
 من نظاماا األساسي. ٤األساسية احملددة يف املادة 

 استراتيجية جديدة لبداية جديدة – ٢ –ثانياً 

الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة ينص النظام األساسي للجنة  -١٣
ائية ختتص اللجنة بالبحث عن السبل والوسائل الكفيلة بتسايل املفاوضات الثناالستيالء غري املشروع على ما يلي: 

3Fوتعزيز التعاون املتعدد األطراف والثنائي إلعادة أو رد املمتلكات الثقافية

. وبالتايل، فإن هدفاا الرئيسي هو االضطالع ٤
بدور اهليئة االستشارية العاملة على تيسري املفاوضات الثنائية املتصلة بطلبات رّد قطع الرتاث الثقايف اهلامة، وذلك من 

 حلّل النزاعات. أجل اخلروج بوسائل بديلة

واللجنة مكلفة أيضًا مبسؤولية تعميم املمارسات اجليدة املتعلقة بإعادة املمتلكات الثقافية وردها إىل بلدا�ا  -١٤
األصلية. وهناك طرق متعددة حلل النزاعات الدولية املتعلقة باملمتلكات الثقافية. وإىل جانب ذلك، تقّدم إعادة 

مزايا كثرية. ولذلك، فال مفّر من إعالم أعضاء اللجنة ومراقبياا على حنو منتظم بوجود املمتلكات الثقافية أو ردها 
 ممارسات جيدة.

)، تدعى األمانة إىل عرض أمثلة عن ٢٠٠٣بإحدى التوصيات املعتمدة يف الدورة الثانية عشرة للجنة ( وعمالً  -١٥
ّّ حلاا خارج نطاقاا واليت ككن أن تسرتشد با الدول األعضاء. ولذلك يتضمن ملحق تقرير  عمليات اإلعادة والرد اليت 

أيضًا إعداد قاعدة بيانات لدعم هذه املبادرة. وبالتايل، أجريت األمانة أمثلة عدة عن عمليات إعادة ورد. واقرتحت اللجنة 
دراسة أولية يف هذا الشأن بدعم مايل من املكتب االسادي السويسري للثقافة وُوضع مشروع هيكل قاعدة البيانات ليتسىن 

سبب النقص يف املوارد البشرية لألمانة تنظيم املعلومات واملمارسات. ومع األسف، مل تنفَّذ هذه املبادرة تنفيذًا كامًال ب
واملالية. وعليه، ككن أن توّفر اللجنة املبالغ الالزمة لتصبح قاعدة البيانات جاهزة لالستخدام يف األجل القريب. وفضًال عن 

 ذلك، ككن أن تطلب اللجنة من األمانة أن تقّدم إلياا يف دورتا العادية املقبلة تقريراً عن التطورات األخرية.

وختتص اللجنة مبا يلي: "احلث على القيام حبملة إلعالم اجلماور عن حقيقة طبيعة مشكلة رد أو إعادة  -١٦
4Fاملمتلكات الثقافية لبالدها األصلية، وعن ضخامة تلك املشكلة وبعد آثارها"

. ويبّ  تقرير األمانة (يف الفصل اخلامس ٥

                                                 
ىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة االستيالء غري املشروع، النظام األساسي للجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إ ٤

 .٤من املادة  ٢و ١الفقرتان 
ع، النظام األساسي للجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة االستيالء غري املشرو  ٥

 .٤من املادة  ٤الفقرة 
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اد املطبوعات واألدوات اإلعالمية (أفالم الفيديو القصرية، ) أن األمانة قامت بإعدICPRCP/14/19.COM/3من الوثيقة 
والربامج الرياضية على التلفزيون، واألفالم، إخل) وشّن محالت التوعية. وتستادف هذه املنتوجات بصفة رئيسية مكافحة 

ر بضرورة مكافحة هذه االجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية، وال سيما القطع األثرية. وقد اسُتخدمت لتوعية اجلماو 
 اآلفة للحفاظ على الرتاث الثقايف. 

وسيساعد استحداث أدوات إضافية، وال سيما أدوات خمصصة إلعادة املمتلكات الثقافية وردها، على تعزيز  -١٧
فعالية نشر املعلومات املتعلقة بذه القضايا وبالدور الذي تضطلع به كّل من اللجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة 

االستيالء غري املشروع واليونسكو يف هذا الال. ومن هنا، ككن  املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة
 للجنة أن تطلب من األمانة إعداد اقرتاحات يف هذا الصدد وتقدكاا إلياا يف دورتا العادية املقبلة.

كات وختتص اللجنة مبا يلي: "تشجيع إنشاء أو تعزيز املتاحف أو غريها من املؤسسات املسؤولة عن صون املمتل -١٨
. وتَقرَّر يف الدورة السابعة والثالث  للمؤمتر العام لليونسكو 5F٦"الثقافية، وتدريب املوظف  العلمي  والتقني  الالزم  لذلك

الربنامج املتصل باملتاحف وسديدًا يف إطار النتيجة املنشودة املتعلقة بتنفيذ اتفاقية عام  ٥م/٣٧أن يُدرَج يف الوثيقة 
"تشجيع احلوار يف جمال السياسات لغرض مكافحة استرياد وتصدير ونقل ملكية : ٢نشودة (النتيجة امل ١٩٧٠

سيما فيما خيص تنفيذ ال املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة عن طريق سس  التعاون الدويل وتعزيزه وزيادة فعاليته، و
(الفصل السادس من الوثيقة فصًال خاصًا مانة ). وبالتايل، يتضمن تقرير األوتعزيز قدرات املتاحف" ١٩٧٠اتفاقية عام 

ICPRCP/14/19.COM/3 إلطالع اللجنة على األنشطة اجلارية حاليًا على صعيد الربامج املتعلقة بتشكيل الموعات (
 األثرية وتشييد املتاحف.

تتيح هلا العمَل على  وبفضل تعزيز املوارد البشرية من خالل عملية إعادة توزيعاا، ستحتل األمانة مكانًة أفضل -١٩
تدريب أخصائيي املتاحف تدريبًا مناجيًا وزيادة أمن الموعات األثرية، والعمَل على قضايا اجلرد واملظاهر األخرى 
املتعلقة باحلّد من املخاطر والكوارث اليت تتادد املؤسسات الثقافية. وبذه الطريقة، قد ُتدرَج بانتظام بنود متعلقة بإعادة 

الثقافية وردها. ولذلك، ككن أن تطلب اللجنة من األمانة أن تعّد دراسة سليلية يف هذا األمر وأن تقدماا  املمتلكات
 إلياا يف دورتا العادية املقبلة.

. وكما ١٩٧٠وجيب على اللجنة أن تنّسق عملاا مع اللجنة الفرعية الجتماع الدول األطراف يف اتفاقية عام  -٢٠
. ١٩٧٠جلنة فرعية الجتماع الدول األطراف يف اتفاقية عام  ٢٠١٢من هذه الوثيقة، أنشئت عام  ١-ُحّدد يف اجلزء ثانياً 

 وهذه اهليئة اجلديدة مكّلفة مباام حمددة هادفة (انظر اجلدول أدناه).

 

                                                 
نة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة االستيالء غري املشروع، النظام األساسي للج ٦

 .٤من املادة  ٦الفقرة 
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اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات  
الثقافية إلى بالدها األصلية أو ردها في حالة االستيالء 

 غير المشروع

 اللجنة الفرعية

 ٢٠١٢ ١٩٧٨ تاريخ اإلنشاء
 عضواً (ثالثة أعضاء لكل جمموعة إقليمية) ١٨ عضواً  ٢٢ التشكيلة

خالل املؤمتر العام لليونسكو وملدة أربع سنوات. وُجيدَّد  انتخاب األعضاء
انتخاب نصف أعضاء اللجنة خالل كل دورة من دورات 

 املؤمتر العام.

جيري يف اجتماع الدول األطراف انتخاب األعضاء 
ملدة أربع سنوات. ويقوم اجتماع الدول األعضاء كل 

 سنت  بتجديد انتخاب نصف أعضاء اللجنة.
قد اللجنة دورة عامة عادية على األقل ومرت  على األكثر  تع الدورات

 كل عام .
 تعقد اللجنة دورة واحدة على األقل يف السنة.

 ختتص اللجنة مبا يلي: املاام
البحث عن السبل والوسائل الكفيلة بتسايل  - ١

الثنائية لرد أو إعادة املمتلكات الثقافية  املفاوضات
(...). ويف هذا الصدد، جيوز للجنة أن تقدم أيضاً إىل 
الدول األعضاء املعنية اقرتاحات تستادف الوساطة أو 

 التوفيق (...)؛
تعزيز التعاون املتعدد األطراف والثنائي لغرض رد أو  - ٢

 إعادة املمتلكات الثقافية (...)؛
حوث والدراسات الضرورية لوضع برامج تشجيع الب - ٣

متماسكة لتكوين جمموعات متثيلية يف البلدان اليت 
 أصبح تراثاا الثقايف مشتتاً؛

احلث على القيام حبملة إلعالم اجلماور عن حقيقة  - ٤
طبيعة مشكلة رد أو إعادة املمتلكات الثقافية (...)، 

 وعن ضخامة تلك املشكلة وبعد آثارها؛
ميم وتنفيذ برنامج أنشطة اليونسكو يف جمال توجيه تص - ٥

 رد أو إعادة املمتلكات الثقافية (...)؛
تشجيع إنشاء املتاحف أو غريها من املؤسسات  - ٦

املسؤولة عن صون املمتلكات الثقافية، وتدريب 
 املوظف  العلمي  والتقني  الالزم  لذلك؛

 تعزيز تبادل املمتلكات الثقافية (...)؛ - ٧
تقدمي تقرير عن أنشطتاا إىل املؤمتر العام لليونسكو  - ٨

.(...) 

 تتمثل ماام اللجنة فيما يلي:
الرتويج لألغراض املنشودة من االتفاقية، كما  أ)(

 ُحددت يف االتفاقية؛
استعراض التقارير الوطنية اليت تقدماا الدول  ب)(

 األطراف يف االتفاقية إىل املؤمتر العام؛
ملمارسات، وإعداد التوصيات تبادل أفضل ا جـ)(

واملبادئ التوجياية اليت قد تساهم يف تنفيذ 
 االتفاقية، وتقدكُاا إىل اجتماع الدول األطراف؛

سديد الاالت اليت تنطوي على مشكالت  د)(
تنجم عن تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك القضايا 
 املتعلقة حبماية املمتلكات الثقافية وإعادتا؛

التنسيق مع اللجنة الدولية الحكومية  بدءُ  ه)(
لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بالدها 

األصلية أو ردها في حالة االستيالء غير 
المشروع فيما يخص التدابير المعنية ببناء 

القدرات من أجل مكافحة االتجار غير 
المشروع بالممتلكات الثقافية، ومواصلُة هذا 

 ؛التنسيق
اع الدول األطراف باألنشطة اليت إبالغ اجتم و)(

 اضطلعت با اللجنة.
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ويتع  على اللجنت  أن تراعيا يف التوصيات والقرارات اليت ستصدر عناما مستقبًال املاام النظامية اخلاصة بكل  -٢١
 ١٩٧٠مناما كي تتجنبا تداخل أنشطتاما وتتكامال فيما بيناما على حنو أفضل، وذلك باحرتام تنفيذ اتفاقية عام 

 يف نطاق االتفاقية. وتعزيز إعادة ورد املمتلكات الثقافية اليت ال تدخل 

وبفضل التوزيع اجلديد ملاام هات  اهليئت  النظاميت ، ستحظى الدول األعضاء يف اليونسكو واألعضاء املنتسبون  -٢٢
 إلياا بآليات أكثر كفاءة خمصصة حلماية املمتلكات الثقافية املنقولة.

 اعتماد التوصية التالية:وبناًء على ما تقدَّم، قد ترغب اللجنة الدولية احلكومية يف  -٢٣

 COM 4.19مشروع القرار 

 إن اللجنة،

الذي اضطلع به قطاع  تقييم العمل التقنيينفضًال عن "ICPRCP/14/19.COM/4  الوثيقة  وقد درست - ١
اخلاصة بالتدابري الواجب اختاذها حلظر ومنع  ١٩٧٠اتفاقية عام  -الثقافة يف اليونسكو: اجلزء الثاين 

 ،).IOS/EVS/PI/133 REVاسترياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة" (الوثيقة 

 باستنتاجات التقييم وبالتوصيات الواردة فيه، وإذ ترحب - ٢

(مها اجتماع الدول األطراف واللجنة الفرعية  ٢٠١٢بإنشاء هيئت  نظاميت  دوريت  يف عام  وسيط علماً  - ٣
 ،١٩٧٠الجتماع الدول األطراف) مكّرست  سديداً لتنفيذ اتفاقية عام 

 من نظاماا األساسي، ٤ساسية احملددة يف املادة أن من الضروري أن تنصرف إىل مااماا األ وترى - ٤

 ما يلي: تقرر - ٥

مواصلة تعزيز األدوات اليت أنشئت سابقًا ست رعايتاا، وال سيما "املدونة الدولية ألخالقيات  -أ 
املفاوضات بشأن املمتلكات الثقافية" و"شاادة التصدير النموذجية اخلاصة باملمتلكات الثقافية" 

النموذجية الناظمة مللكية الدول للقطع الثقافية غري املكتشفة، اليت وضعتاا اليونسكو و"األحكام 
 واملعاد الدويل لتوحيد القانون اخلاص (يونيدروا)"؛

 الرتكيز على دورها امليّسر للمفاوضات الثنائية املتعلقة بإعادة املمتلكات الثقافية وردها؛ -ب 

اعدة بيانات متصلة بقضايا اإلعادة والرد وجاهزة لالستخدام يف األجل توفري املبالغ الالزمة إلنشاء ق -جـ 
القريب، ومطالبة األمانة بتقدمي تقرير عن التطورات األخرية املتصلة بقاعدة البيانات أثناء دورتا 

 العادية املقبلة؛
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، وبضخامة تلك عقد مبادرات لتوعية اجلماورية حبقيقة طبيعة مسألة رد وإعادة املمتلكات الثقافية -د 
املسألة وبعد آثارها؛ ودعوة األمانة، هلذا الغرض، إىل إعداد دراسة سليلية عن استحداث أدوات 

 لالتصال وبتقدكاا إىل اللجنة يف دورتا العادية املقبلة؛

حبث اإلمكانيات املتاحة لوضع مناجية خمصصة لتدريب أخصائيي املتاحف، مبا يف ذلك إدراج  -ه 
بإعادة املمتلكات الثقافية وردها؛ ودعوة األمانة، هلذا الغرض، إىل وضع اقرتاحات يف بنود متصلة 

 هذا الشأن وتقدكاا إىل اللجنة يف دورتا العادية املقبلة؛

من  ١٩٧٠ضرورة العمل عن كثب مع اللجنة الفرعية الجتماع الدول األطراف يف اتفاقية عام  وتؤكد جمدداً  - ٦
 ن اللجنت  وإكماهلا دون تكرار اجلاود اليت تبذهلا.أجل سديد أنشطة كل م
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