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 ٢٠١٤ سبتمرب/أيلول 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
 

 مناقشات بشأن النظام الداخلي للوساطة :من جدول األعمال المؤقت ١٢البند 
 املوفِّقنيوالتوفيق وحتديث قائمة الوسطاء و 

 

ترمي هذه الوثيقة إىل إطالع أعضاء اللجنة على ما استجّد يف 
إجراءات الوساطة والتوفيق املتاحة يف إطار اللجنة. وتقّدم الوثيقة 

واإلجرائية وقائمًة حمدَّثة  املواضيعيةمعلومات عملية عن القضايا 
 .املوفِّقنيبأمساء الوسطاء و 

 ١٨القرار املطلوب: الفقرة 
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 الخلفيةمقدمة/ال

إىل إطالع أعضاء اللجنة على ما استجّد يف إجراءات الوساطة والتوفيق املتاحة يف إطار اللجنة. ترمي هذه الوثيقة  - ١
ويتناول اجلزء األول اخلطوط الرئيسية هلذه اإلجراءات ويعّلق عليها. أما اجلزء الثاين فُيخصَّص للمستجدات اليت طرأت 

 .املوفِّقنيعلى قائمة الوسطاء و 

 اتإلجراءالخطوط الرئيسية ل - أوالً 

 الهدف

واستكماله. وبالتايل، فإن  يهدف النظام الداخلي بشأن الوساطة والتوفيق إىل تيسري عمل اللجنة الدولية احلكومية - ٢
لوساطة أو ا ات أيضًا من خالل إجراءأن يعاجلَ ميكن  عادة أو رّد املمتلكات الثقافيةم إىل اللجنة بشأن إطلب يقدَّ أي 

 على ذلك. األطراف املعنية بالنزاعالتوفيق إذا وافقت 

 الوساطة أو التوفيق؟ اتمن خالل إجراء يجوز المطالبة بهاالتي  الثقافية النطاق المادي: ما هي أنواع الممتلكات

0Fفيما خيص الطلبات املقدَّمة مباشرة إىل اللجنة - ٣

املمتلكات الثقافية اليت تطالب با الدول من خالل  جيب أن تفي، ١
 إجراءات الوساطة والتوفيق بالشرطني التاليني:

بالنسبة إىل من حيث القيم الروحية والرتاث الثقايف  اً ثقافية مغزى أساسيالمتلكات املجيب أن حتمل ، أوالً  •
 سكان الدولة اليت تطالب با؛ 

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

 التوفيق؟ وأالوساطة  اتإجراء تستفيد منالتي يمكن أن  األطراف: ما هي نطاق المعنيين

مكّملة لعمل اللجنة الدولية احلكومية. ولذلك لقد تأثر نطاق املعنيني باهلدف ذاته: فإجراءات الوساطة أو التوفيق  - ٤
وبالنسبة إىل اإلجراءات املعروضة على اللجنة، ال حيق إال للدول األعضاء يف اليونسكو ولألعضاء املنتسبني إليها 

1Fاالستفادة من إجراءات الوساطة أو التوفيق

٢. 

من النظام  ٢-٤بفعل املادة  جراءات يّتسع قليالً أن هذا النطاق الضّيق لألطراف املخّولة باللجوء إىل هذه اإل بيد - ٥
 واخلاصة املوجودة يف أراضيها أو مصاحل مواطنيها. العامةمتثيل مصاحل املؤسسات الداخلي اليت متنح الدولة احلق يف 

                                                 
للجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل ؛ النظام األساسي ١-١ق، املادة النظام الداخلي بشأن الوساطة والتوفي ١

 . ٣، املادة ردها يف حالة االستيالء غري املشروع بالدها األصلية أو
 .١-٤ق، املادة النظام الداخلي بشأن الوساطة والتوفي ٢
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 الوساطة أو التوفيق؟ اتإجراء ستهلكيف تُ 

م  وعلى أساس هذه املوافقة، يقدّ املعنية على اللجوء إليها. األطراف ال جيوز استهالل اإلجراءات إال إذا وافقت  - ٦
ة لليونسكو. وباإلضافة إىل ذلك وبالنسبة إىل القضايا املعروضة على اللجنة، العام ةكل طرف طلبًا مكتوبًا إىل املدير 
2Fاألطراف باللجوء إىل إجراءات الوساطة أو التوفيق. تستطيع اللجنة أن توصي أيضاً 

٣ 

 مانة أن تقّدم مساعدتا إىل األطراف املعنية اليت تطلب منها بذل مساعيها احلميدة.وجيوز لأل - ٧

 ما هي التكاليف المترتبة عن هذه اإلجراءات؟

إال أن جممل التكاليف النامجة عن إجراءات  ،ال تفرض املنظمة أي رسوم مقابل اللجوء إىل هذه اإلجراءات - ٨
الوساطة أو التوفيق (مثل تكاليف الرتمجة الفورية أثناء االجتماعات، وترمجة الوثائق، وأسفار اخلرباء، وغريها) تتحملها 

 3F٤.املعنيةبالتساوي األطراف 

 الموفِّقينقائمة الوسطاء و  - ثانياً 

 ق؟أن يؤدي دور الوسيط أو الموفِّ  يمكنهمن 

إال من بني املتخصصني  املوفِّقنيإىل التعقيد الذي يتسم به هذا املوضوع، ال ميكن اختيار الوسطاء أو  نظراً  - ٩
للممتلكات  يف جمال رد املمتلكات الثقافية و/أو ملعرفتهم بطبيعة النزاع القائم أو السمات اخلاصةاملتمتعني مبؤهالت 

العامة  الوساطة والتوفيق وفقًا للمبادئ اتإجراء الداخلي على تنفيذلنظام امن  ٢-٣ونصت املادة  4F٥.الثقافية املعنية
 وحسن النية. والنزاهةلإلنصاف 

 ؟الموفِّقينما هو دور الوسطاء و 

هو تيسري التوصل إىل تسوية أو  -إضافة إىل األطراف املعنية  -قون إن الدور الرئيسي الذي يؤديه الوسطاء واملوفِّ  -١٠
5Fويقبله الطرفان. حّل للنزاع يكون عادالً 

٦  

وا أقصى أن يتوخ -األطراف املعنية  الذين تعّينهم - املوفِّقنيومن أجل حتقيق هذا اهلدف، على الوسطاء و  -١١
 وهي: ،لوساطة والتوفيقدرجات احلياد وأن يلتزموا بقواعد السلوك املنصوص عليها صراحة يف النظام الداخلي بشأن ا

 وحسن النية؛ والنزاهةملبادئ اإلنصاف  العمل وفقاً  •
                                                 

 .٦ق، املادة النظام الداخلي بشأن الوساطة والتوفي  ٣
 .١١ق، املادة النظام الداخلي بشأن الوساطة والتوفي ٤
 .٣-٧ق، املادة النظام الداخلي بشأن الوساطة والتوفي ٥
 .٤-٣ق، املادة النظام الداخلي بشأن الوساطة والتوفي ٦
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6Fتعلق بالنزاع القائم.ت إجراءات قضائيةأي  يفاالمتناع عن العمل بصفة ممثل أو مستشار ألي طرف  •

٧ 

 7F٨.املوفِّقنيويف حال اإلخالل بذه املبادئ، جيوز ألحد األطراف أن يطلب استبدال الوسطاء أو  -١٢

د  كيف  ن؟و ن المحتملو قالوسطاء والموفِّ ُيحدَّ

قني حمتملني مثل هؤالء اخلرباء قائمًة بأمساء وسطاء وموفِّ على  يف العثورتُِعّد األمانة من أجل مساعدة األطراف املعنية  -١٣
تُرَغم األطراف وحتتف  با. وحيق لألطراف االطالع على هذه القائمة على سبيل اإلعالم والستخدامها إذا شاءت. وال 

8Fآخرين من خارج القائمة. موفِّقني وسطاء و أن تعّني هلا  حيققها من هذه القائمة بالضرورة و على اختيار وسيطها أو موفِّ 

٩ 

من الدول األعضاء، عن طريق الربيد اإللكرتوين، كل دولة  ٢٠١٢آب/أغسطس  ١٣يف  ُدعيتوهلذا الغرض،  -١٤
 وقدم ق يف النزاعات الدولية املتعلقة باملمتلكات الثقافية.ع بدور الوسيط أو املوفِّ إىل تعيني شخصني بإمكا�ما االضطال

 أمساء خربائها على النحو التايل: ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٨حىت  بلداً  ٣٠

الموعة اخلامسة  الموعة اخلامسة (أ) الموعة الرابعة الموعة الثالثة الموعة الثانية الموعة األوىل 
9F(ب)

١٠ 
 ٣ ٨ ٤ ٤ ٦ ٥ عدد البلدان

 ٣٠ الموع
 

 هذه القائمة؟ مزاياما هي 

  خلفياتم وكفاءاتم اللغوية. اختالفعلى يف العامل تعرض القائمة أمساء اخلرباء املتاحني  -١٥

 املزايا:
 

 

 

  

 
                                                 

 .٢-٣و ٥ق، املادتان النظام الداخلي بشأن الوساطة والتوفي ٧
 من النظام الداخلي بشأن الوساطة والتوفيق. ٤-٧شروط هذا االستبدال منصوص عليها يف املادة  ٨
 .٢-٦ق، املادة النظام الداخلي بشأن الوساطة والتوفي ٩
 الدول األعضاء إىل جمموعات فيما يتعلق بانتخابات اللس التنفيذي. لتقسيم وفقاً  ١٠

املعارف واخلربة املتصلة بشىت النظم 
 

 املهارات اللغوية

 النزاهة

 التنوع الثقايف

 التنوع اجلغرايف
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وينبغي حتديث القائمة بانتظام قدر املستطاع من خالل إضافة خرباء جدد إليها وهذا لصاحل الدول األعضاء  -١٦
ومل الراغبة يف اللجوء إىل إجراءات الوساطة أو التوفيق. ويف هذا الصدد، ُيشجَّع أعضاء اللجنة على تقدمي أمساء خربائهم. 

10F) أمساء خربائهم الوطنيني.٢٢من أصل  ٨َيطبع حىت اآلن سوى ثلث األعضاء (

١١ 

 متاحة للجمهور العام؟ موفِّقينالهل قائمة الوسطاء و 

11Fلليونسكو وتتوىل األمانة على املوقع اإللكرتوينإن القائمة متاحة  -١٧

اليت إىل املعلومات  حتديثها بانتظام استناداً  ١٢
 الوفود الدائمة. تقدمها

 بناًء على ما تقدَّم، قد ترغب اللجنة الدولية احلكومية يف اعتماد التوصية التالية:و  -١٨

 COM 6.19وع التوصية مشر  - ثالثاً 

 إن اللجنة،

 ،ICPRCP/14/19.COM/6 الوثيقة  وقد درست - ١

وبيان مؤهالتم الدول اليت مل يُعنيَّ خرباؤها بعد، وال سيما أعضاء اللجنة، على تقدمي أمسائهم  عتشجّ  - ٢
 إىل األمانة؛ وخرباتم

من األمانة مساعدة الدول األعضاء واألعضاء املنتسبني إىل اليونسكو يف التحضري إلجراءات  وتطلب - ٣
 الشأن وإذا وافقت األطراف املعنية على ذلك.يف هذا الوساطة أو التوفيق ويف متابعتها عندما تثار قضايا 

 

 

                                                 
املتعددة القوميات)، وكوت ديفوار، وغواتيماال، ومايل،  –إن األعضاء الثمانية الذين أرسلوا أمساء خربائهم هم: بوليفيا (دولة  ١١

 واملكسيك، وبريو، وبولندا، وتركيا.
١٢ conciliation/-and-property/mediation-cultural-of-http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/restitution 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/restitution-of-cultural-property/mediation-and-conciliation/
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 الملحق

 الذين عّينتهم بلدانهم موفِّقينالقائمة الوسطاء و 

 قون الذين عّينتهم بلدانهمالوسطاء والموفِّ  الدول األعضاء

 ألبانيا
 أغاسيأجنيل السيد 
 إيلريا كوكوناالسيدة 

 بلجيكا
 يوهان إيراوالربوفيسور 
 بيار دو ماريهالربوفيسور 

 بوليفيا
 خوليو باليفيان السيد
 لوبيتا مينيسيس السيدة

 بوستوانا
 ويناين ويين كغواتاالال السيدة
 فيليب سيغاديكا السيد

 بيتيا غاشوفسكا السيدة بلغاريا

 الصني
 جانغ جيانشني  السيد
 يي جو السيدة

 كوت ديفوار
 يوول سيلفي كاسي السيدة
 فريونيك موسو السيدة

 اجلمهورية التشيكية
 الدكتورة جانا سوتشكوفا
 الدكتورة ماغدا نيمتسوفا

 االحتاد الروسي
 دميرتي سريغيف السيد
 ليوبوف بوردوفا السيدة

 اليونان
 الدكتورة أرمتيس باباتاناسيو
 الدكتورة أيرين ستاماتودي

 غواتيماال
 أوسكار إدواردو مورا غوميز السيد
 إدواردو إنريكي إيرنانديز هرييرا السيد

 إيران
 ياشراره فروخن السيدة
 منري خالقي السيدة

 إيطاليا
 ماوريتسيو فيوريللي السيد
 سريجيو ماركيزيو السيد

 األردن
 جهاد هارون السيد
 هاين فالحات السيد

 مايل
 صاموئيل سيدييب السيد
 علي ولد سيديالسيد 



   ICPRCP/14/19.COM/6 
Annex – page 2 

 موريشيوس
 فيليب ال أوس دي اللوفيري السيد
 يان فون أرنيم السيد

 املكسيك
 لدكتور خورخي سانشيز كورديرو ا

 إدواردو ماتوس موكتيزوما السيد

 النيجر
 الدكتور حسن موالي

 الدكتورة مارياما هيما يَنكوري

 نيجرييا
 الربوفيسور أكني أويبودي

 فوالرين شيلونالربوفيسور 

 نيوزيلندا
 السري يان باركر سعادة
 فيليب دافيد غرين السيد

 الكويت
 خالد حممد احلميد السيد

 الدكتور حممد حسني الفيلي

 باكستان
 الدكتور حممد عارف

 عبد العظيم السيد

 بريو
 بودج الدكتورة ماريا سيسيليا باكوال

 مسارة الفيت السيدة

 بولندا
 ياكوبوفسكيأندرزي  السيد
 بوردوك-أليسيا ياغيلسكا السيدة

 الربتغال
 دي بريتويواكيم بايس  السيد
 باولو فريّيرا دا كوستا السيد

 رومانيا
 تارنوفيانو-الدكتور إرنست أوبريالندر

 آنكا الزاريسكو السيدة

 رواندا
  مارسيل كاباندا السيد
 جان موكيمبريي السيد

 سوازيلند
 روزماري أندرادي السيدة
 دودو ْنكامبويل السيدة

 تونس
 يوسف بن ابراهيم السيد
 منرية منيف السيدة
 سامية محاميالسيدة 

 تركيا
 سيبال أوزيل  الربوفيسورة
 إيسرا غول دردغان كيبار الربوفيسورة
 


