
 

 19.COM 
  
  
  

 التوزيع محدود

ICPRCP/14/19.COM/5 
 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 

 ٢٠١٤األول/أكتوبر تشرين  ٢-١

 

 على اللجنة حالةاإلجراء الواجب اتّباعه لعرض  :من جدول األعمال المؤقت ١١البند 

 

على اللجنة.  حالةتذّكر هذه الوثيقة باإلجراء الواجب اتّباعه لعرض 
ميكن  هلذا اإلجراءطريق  خريطةويف هذا الصدد، تقّدم هذه الوثيقة 

العازمة على مجيع الدول األعضاء يف اليونسكو  أن تطلع عليها
 .اللجنة حالة على عرض

 ١٣القرار املطلوب: الفقرة 



CLT-ICPRCP-14-19.COM-5 - page 1 

 

 مقدمةال

على على اللجنة. وقد اعتادت الوفود الدائمة  حالةلعرض  االتذكري باإلجراء الواجب اتباعهترمي هذه الوثيقة إىل  - ١
مجيع  اطلع عليهت هلذا اإلجراء ميكن أنهذه الوثيقة خريطة طريق  وتقّدم .بصورة منتظمة األمانة يف هذا الشأناستشارة 

 اللجنة.  علىحالة  عرضالدول األعضاء يف اليونسكو العازمة على 

 الديباجة - أوالً 

من النظام األساسي للجنة)،  ١-٤ملا كان أحد أدوار اللجنة هو تعزيز املفاوضات الثنائية (كما نّصت عليه املادة  - ٢
 تستندبعقد مناقشات ثنائية. وميكن أن أوال إعادة املمتلكات الثقافية أو ردها أن تبدأ  املعنية بطلبات على الدوليتعني 
 :إىل مجلة أمور منهااملناقشات هذه 

 ؛١٩٧٠أحكام اتفاقية عام  •
 دة فيها؛واملبادئ احملدَّ  ١٩٧٠روح اتفاقية عام  •
 ؛١٩٧٠بتنفيذ اتفاقية عام الوطين املعين (القوانني أو النظم الوطنية املعنية) النظام أو القانون  •
 ؛١٩٧٠اتفاق ثنائي يقوم على أحكام اتفاقية عام  •
 أي وسائل أخرى. •

0Fوتكفي عادة هذه املناقشات بني الدول للتوصل إىل حل تقبله األطراف املعنية دون تدخل اللجنة. - ٣

واجلدير  ١
تبّني أن املناقشات الثنائية املعقودة عسرية  ي عندماللتفاوض  توفري مساحة هوالرئيسي من إنشاء اللجنة  الغرضبالذكر أن 
 ومل تسفر عن نتائج مرضية (أي أن املفاوضات فشلت أو ُعلقت). كل العسر

 المعنييننطاق  - ثانياً 

 اللجنة؟ حالة على لها عرض يجوز التي ما هي األطراف

سوى للدول األعضاء يف اليونسكو واألعضاء املنتسبني إليها  جيوزدولية حكومية وبالتايل ال  هيئةإن اللجنة  - ٤
 اللجوء إىل هذا اإلجراء.

 ماذا عن المؤسسات واألفراد؟

إحدى الدول على متثيل مصاحل املؤسسات العامة أو اخلاصة الواقعة ضمن أراضيها أو مصاحل  موافقةيف حال  - ٥
 على اللجنة.  احلالةمواطنيها، جيوز عرض 

                                                 
 قد يكون هذا من األسباب اليت تفّسر تدين عدد القضايا املعروضة على اللجنة. ١
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حتت رعاية  ٢٠١٠"قناع ماكوندي" اليت جرى حّلها يف عام  حالةاسُتغلت هذه اإلمكانية يف وعلى سبيل املثال،  - ٦
دور امليّسر يف املناقشات اليت كانت قائمة بني  تأديةعلى اللجنة، وافقت سويسرا على  احلالةاللجنة. وعندما ُعرضت 

 .اليت تطالب با، وهي الدولة مجهورية تنزانيا االحتاديةبالقطعة، و  )، وهو املؤسسة احملتفظةجنيف( "باربيه مولري"متحف 

 النطاق المادي - ثالثاً 

 اللجنة؟المطالبة بها عن طريق  يجوزقافية التي ما نوع الممتلكات الث

من النظام األساسي للجنة أن تفي املمتلكات الثقافية اليت تطالب با الدول عن طريق  ٣وفقا للمادة  يتعّني  - ٧
 اللجنة بالشرطني التاليني:

بالنسبة إىل من حيث القيم الروحية والرتاث الثقايف  اً مغزى أساسي أن حتمل ثقافيةالمتلكات ، على املأوالً  •
 سكان الدولة اليت تطالب با؛ 

ُفقدت نتيجة لالحتالل االستعماري أو األجنيب أو نتيجة ، على املمتلكات الثقافية أن تكون قد ثانياً  •
 .لالستيالء عليها بوجه غري مشروع

 االستمارة النموذجية لطلبات اإلعادة أو الرد - رابعاً 

1Fوهي متاحة على اإلنرتنت باللغتني اإلجنليزية والفرنسية. ١٩٨٦ هذه االستمارة النموذجية عام ُوضعت - ٨

 وتتضمن ٢
اليت حتوز القطعة. وجيب ملء ثالثة عمودين: العمود األيسر للدولة صاحبة الطلب والعمود األمين للدولة الوثيقة هذه 

 حظات األخرى. أجزاء هي: البيانات الوثائقية املتعلقة بالقطعة، واإلجراءات املقرتح اختاذها، واملال

 النموذجية االستمارةهذه ستخدم دولة الراغبة يف املطالبة بأحد املمتلكات الثقافية عن طريق اللجنة أن تلل ينبغي - ٩
 .املعين احملتفظ بالقطعةإىل أمانة اللجنة اليت ستتوىل نقل الوثيقة إىل البلد  هالتقدمي طلب

إىل أمانة اللجنة  وأن تعيدها اللرد على الطلب املوجه إليه االستمارة ابدورهأل متأن  احملتفظة بالقطعة ينبغي للدولةو  -١٠
  2F٣.التسّلميف غضون سنة واحدة من تاريخ 

                                                 
٢  http://portal.unesco.org/culture/fr/files/24701/11032757403formef.pdf/formef.pdf 
 .قسم "االعتبارات العامة"االستمارة النموذجية، مالحظات بشأن ملء االستمارة،  ٣

http://portal.unesco.org/culture/fr/files/24701/11032757403formef.pdf/formef.pdf


CLT-ICPRCP-14-19.COM-5 - page 3 

 النطاق الزمني - خامساً 

 جديدة في جدول أعمال الدورة العادية للجنة؟ حالةمتى ينبغي للدولة أن تتصل باألمانة إلدراج 

جديدة يف جدول أعمال الدورة العادية للجنة، جيب إرسال الطلب إىل  حبالة متصلمن أجل إدراج بند جديد  -١١
جبميع املعلومات ذات الصلة  مشفوعاً موعد افتتاح الدورة، املديرة العامة لليونسكو قبل ستة أشهر على األقل من 

3Fة الزمنية.هذه املهل تقصري، جيوز العاجلةويف احلاالت الداعمة للطلب).  املناسبة(الوثائق باملوضوع 

أن  وهذا يعين أيضاً  ٤
 ).القسم "رابعاً"(انظر  "لطلبات اإلعادة أو الرد االستمارة النموذجية"األطراف املعنية قّدمت 

4Fإمكانية اللجوء إلى الوساطة أو التوفيق – سادساً 

٥ 

الثقافية بإجراءات  تتلكاتاإعادة أو رد  الساعية إىللدول املتاحة لاآللية  إىل إثراء ٢٠١٠اللجنة عام  عمدت -١٢
ميكن أن يعاجل أيضاً  عادة أو رّد املمتلكات الثقافيةم إىل اللجنة بشأن إطلب يقدَّ  إن أيَّ للوساطة أو التوفيق. ومن هنا، ف

 5F٦.على ذلك لوساطة أو التوفيق إذا وافقت األطراف املعنية بالنزاعل اتمن خالل إجراء

 على ما تقدَّم، قد ترغب اللجنة يف اعتماد التوصية التالية: بناءً و  -١٣

  COM.519وع التوصية مشر 

 إن اللجنة،

 ،ICPRCP/14/19.COM/5  الوثيقة  وقد درست - ١

إلعادة تتلكاتا الثقافية  حاالتاللجنة  أماماألعضاء يف اليونسكو على أن تعرض  الدولمجيع  عتشجّ  - ٢
 ؛وردها

 من هذه الدول أن تّتبع بعناية خمتلف اخلطوات اإلجرائية املذكورة يف هذه الوثيقة؛ وتطلب - ٣

التحضري  يف الدول األعضاء املنتسبة إليهاو يف اليونسكو من األمانة مساعدة الدول األعضاء  وتطلب - ٤
 .بالتعاون الوثيق مع رئيسها ، وذلكمتابعته ويفاللجنة  أمام احلاالتعرض  إلجراء

                                                 
 (ه). ٣,٢النظام الداخلي للجنة، املادة  ٤
 .ICPRCP/14/19.COM/6ميكن االطالع على مزيد من املعلومات املتصلة بذه اإلجراءات يف وثيقة العمل  ٥
 .١-١النظام الداخلي بشأن الوساطة والتوفيق، املادة  ٦
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امللحق
 

 
 املفاوضات الثنائية 

ب
 الدولة صاحبة الطل

قطعة ذات 
  مغزى أساسي

 الدولة احملتفظة بالقطعة

ت 
إذا فشل

املفاوضات أو 
ت

 ُعّلق

ب 
تقدمي الطل

 إىل اليونسكو

إعداد االستمارة النموذجية  

ب
 الدولة صاحبة الطل

 األمانة

الدولة احملتفظة عام واحد
 

بالقطعة
 

 املستوى الوطين

اإلدراج يف جدول 
 األعمال

 قبل ستة أشهر
النظر يف احلالة خالل الدورة 

العادية املقبلة للجنة 
و 

خالل 
 الدورات اليت تليها إن لزم األمر

 املستوى الدويل

 إجراءات الوساطة والتوفيق متاحة أيضاً 


