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ICPRCP/14/19.COM/7 
 ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  باريس،
 إجنليزياألصل: 

 
 

 اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بالدها األصلية

 غير المشروعأو ردها في حالة االستيالء 

 الدورة التاسعة عشرة
 )XI( ١١قاعة الباريس، مقر اليونسكو، 

 ٢٠١٤أكتوبر تشرين األول/ ٢-١

 النظر يف صندوق اللجنة: من جدول األعمال المؤقت ١٤ند لبا

 

طلب وتلبية ل صندوق اللجنة. بشأن للمناقشاتمتابعة  تعرض هذه الوثيقة
الصندوق وجود السرتعاء االنتباه إىل قامت األمانة بالنشر اإلعالمي اللجنة، 

 مينحها.التمويل اليت فرص إىل و 

لمعلومات األساسية اليت وزعت أثناء الدورة الثامنة ل اً يقدم امللحق ملخصو 
 )  ICPRCP/12/18.COM/4(انظر الوثيقة للجنةعشرة 

 ٧القرار املطلوب: الفقرة 
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 مقدمة

 "صندوق اللجنة بشأنات ، وثيقة عنوا�ا "مناقش٢٠١٢قدمت األمانة، خالل الدورة الثامنة عشرة للجنة يف عام  - ١
 واخللفية، : نبذة تارخيية،ثيقة معلومات عن املسائل التالية). تتضمن هذا الو   ICPRCP/12/18.COM/4(انظر الوثيقة

 عملية تقدمي طلب التمويل، وأولويات الصندوق يف اختيار املشروعات. و معايري منح التمويل، و املسامهات يف الصندوق، و 

النشر اإلعالمي املضي قدماً يف إىل  خالل الدورة الثامنة عشرة،  املقدمة ،٦رقم  توصيتها يفاألمانة دعت اللجنة و  - ٢
 الطوعية.  سامهاتها بغية تشجيع املفرص التمويل اليت مينحإىل وجود الصندوق و   السرتعاء االنتباه إىل

 األنشطة وإبراز االتصال - أوالً 

بطريقة   – ١٩٧٠تطبيق اتفاقية عام  أيضاً  اليت تتوىل –أمانة اللجنة  تقومبناًء عل  التوصية اليت اعتمدتا اللجنة،  - ٣
تنظم يف هذا اليت  وحلقات التدارسيف ييع عروهها واتصاالتا خالل الدورات التدريبية، وحلقات العمل منهجية 
 سهام فيه. أهدافه وإمكانية اإلإىل وجود الصندوق و باسرتعاء االنتباه إىل  الشأن،

أو طلب  يف الصندوق إمكانية املسامهةعل  ، أو املتلقيةخالل االجتماعات باجلهات املاحنة األمانة،  وتشدد - ٤
 عرض أهدافه ومعايريه. ب منه، كما تقوم يف الوقت نفسهاحلصول عل  منح متويلية 

0Fنرتنت صفحةنشر موقع اليونسكو عل  اإلوي - ٥

تقدم هذه الصفحة و املعلومات املتعلقة بالصندوق. براز إل خمصصة ١
 : ما يلي إىل ، باإلهافةللصندوق تارخييةاللفية اخل

 قواعد عمل الصندوق؛ •

 تقييم املشروعات.وإجراءات  •

رصيد الصندوق  بذلك كانو أي طلبات جديدة أو مسامهات طوعية. مل تتلقَّ األمانة وعل  الرغم من كل اجلهود،  - ٦
  . من الدوالرات األمريكية ١٢٤ ٢٠٢يبلغ  ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١يف 

                                                
 انظر امللحق األول. ١



CLT-ICPRCP-14-19.COM-7 - page 2 

 وبناًء عل  ما تقدم، قد ترغب اللجنة الدولية احلكومية يف اعتماد التوصية التالية:  - ٧

  COM 7.19 التوصيةمشروع  - اً ثاني

 إن اللجنة، 

  ، ICPRCP/14/19.COM/7الوثيقة  وقد درست - ١

جدواه وفرص إىل وجود الصندوق و السرتعاء االنتباه إىل األمانة اإلعالمية اليت تبذهلا هود اجلب اً حتيط علم  - ٢
 إليه؛ ات طوعيةمسامهعل  تقدمي تشجيع لل وذلك ،التمويل اليت مينحها

زيادة املسامهات الطوعية يف الصندوق جلعله و  احلصول عل  متويلعل  تقدمي البات  بشدة تشجع الدولو  - ٣
 .أقدر عل  العمل
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 الملحق األول

 :٢٠١٤أيلول/ سبتمرب  ١ موقع اليونسكو يف

-the-of-property/fund-cultural-of-http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/restitution
committee/ 

  

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/restitution-of-cultural-property/fund-of-the-committee/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/restitution-of-cultural-property/fund-of-the-committee/
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 الملحق الثاني

 نبذة تاريخية

اللجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة االستيالء  أنشئ صندوق
للدورة العاشرة للجنة، ومت اعتماده يف تشرين الثاين/نوفمرب  ٦للتوصية رقم  اً طبق ١٩٩٩غري املشروع يف كانون الثاين/يناير 

الثالثني للمؤمتر العام لليونسكو. ومع ذلك، فإن تاريخ تصميم الصندوق الصادر عن الدورة  ٢٧مبوجب القرار  ١٩٩٩
 وإعداده يعود إىل عدة عقود ماهية. 

 األهداف

أنشئ الصندوق بدف تيسري عمل اللجنة ودعم اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء ملواصلة إعادة أو رد املمتلكات 
 الثقافية، ومكافحة االّجتار غري املشروع بطريقة فعالة. 

 يف تغطية تكاليف األنشطة التالية:  اً أما األسباب الرئيسية إلنشاء هذا الصندوق فتتمثل أساس

 اء من القطع الثقافية؛اخلرب  حتقق  •

 البلد األصلي؛  يف تدريب املهنيني املعنيني باملتاحف •

 إعداد قوائم جرد شاملة وحتديثها باستمرار؛  •

توفري ما يلزم لعرض القطع يف ظل ظروف و تكاليف التأمني؛ و فق لتغطية تكاليف: الشحن والتسليم؛ إنشاء مرا •
 مرهية. 

 المساهمات في الصندوق 

الدول عل  تقدمي مسامهات سخية إىل الصندوق، وذلك لتيسري الرد الفعلي للممتلكات الثقافية إىل مالكها تشجع ييع 
 من املسامهات الطوعية. اً الشرعيني، وميَّول الصندوق حصر 

 من جيوز له املسامهة؟

 عضاء يف اليونسكو؛ الدول األ •

 يف منظومة األمم املتحدة؛  ةالوكاالت املتخصص •

 ولية احلكومية. الد املنظمات •

تدريب) ويف شكل مسامهات عينية التقنية أو الساعدة كامليف شكل خدمات ( أيضاً ميكن تقدمي املسامهات و 
 عدات).كامل(
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 معايير منح التمويل

 جيب أن تستويف طلبات التمويل الشروط التالية: 

إىل اليونسكو الرامية إىل إعادة متعلقة بطلبات الدول األعضاء يف اليونسكو أو األعضاء املنتسبني  أن تكون  •
أو رد قطعة ثقافية، وأن تكون هذه القطعة ذات أمهية أساسية من حيث القيم الروحية والرتاث الثقايف لشعب 
هذه الدولة، وأن تكون قد فقدت نتيجة لالحتالل االستعماري أو األجنيب أو نتيجة لالستيالء عليها بوجه 

 غري مشروع؛

واملبادئ الواردة يف النظام األساسي للجنة ومهامها، وأن تراعي اهلوية الثقافية للبلدان  وأن تتفق مع األهداف  •
 أو املناطق املعنية واحتياجاتا التعليمية وسياساتا؛

وأن تعزز القدرات الوطنية فيما خيص مكافحة االّجتار غري املشروع وتيسري منعه، أو لتيسري رد قطع الرتاث   •
 يف هذا الال.علومات الثقايف أو تبادل امل

 ب التمويلعملية تقديم طل

بناء عل  املبادئ التوجيهية الستخدام صندوق اللجنة، ينبغي أن تقدم اجلهات التالية طلبات استخدام الصندوق إىل 
 أمانة اللجنة: 

 التابعة للدول األعضاء يف اليونسكو واملسؤولة عن العالقات معها؛ اهليئة الوطنية  •

دولية احلكومية أو غري احلكومية، واهليئات املشابة اليت أقامت اليونسكو معها عالقات رمسية، أو املنظمات ال   •
 إذا أيدتا دولة عضو.

 أولويات الصندوق في اختيار المشروعات 

 حتظ  باألولوية املشروعات اليت تقدمها الدول األعضاء يف اليونسكو: 

 أقص ؛ اً ليت بلغ تشتت تراثها الثقايف حدالثقافية إىل بالدها األصلية اف إىل إعادة القطع اليت تد   •

أو اليت تدف إىل تعزيز القدرات اإلقليمية والوطنية (وخاصة يف الدول النامية) من خالل محالت توعية    •
 واهليئات األخرى املسؤولة عن احلفاظ عل  املمتلكات الثقافية. اجلمهور وإنشاء املتاحف 

االقرتاح باملوافقة، تتوىل املديرة العامة لليونسكو مهمة إدارة األموال، من خالل املوارد املتوافرة لدى أمانة  إذا حظي
 اللجنة.

***** 


