
الضمانات واآلليات القانونية الدولية لحماية
 واسرتداد املمتلكات الثقافية العربية امُلتاجر 

فيها بطريقة غري مشروعة
د. صالح الدين بوجالل� 

امللخص:
لتصبح  الثقافية،  املمتلكات  في  املشروعة  غير  التجارة  أنشطة  يوم  بعد  يوماً  تتصاعد 
مماثلة لتجارة األسلحة واملخدرات، وما زاد في خطورة هذه الظاهرة هو التحالف الكبير 
بني شبكات اإلجرام املنظم والتنظيمات اإلرهابية، وهو أمر برز جلياً في بلداننا العربية 

وبالذات في العراق وسوريا. 
عرضة  ت��زال،  وال  الزمن،  من  عقود  مدار  على  العربية  املنطقة  كانت  لطاملا  الواقع،  وفي 
لنهب ممنهج لتراثها وممتلكاتها الثقافية، إالّ أن معاجلة هذا النهب واالجتار غير املشروع 
في تلك املمتلكات لم تكن على رأس أوليات واهتمامات الساسة واملشرعني العرب، كما 
لم ُتبرز الدراسات األكادميية - رغم اجلهد املبذول من كثير من الباحثني- بشكل كبير 

خطورة هذا العمل اإلجرامي.
حاولت هذه الدراسة أن تعالج مشكلة االجتار غير املشروع باملمتلكات الثقافية للبلدان 
الصلة العتمادها في  الدولية ذات  القانونية  النصوص  البحث في مختلف  العربية، عبر 
حماية تلك الكنوز الثقافية، وإبراز مختلف اآلليات القانونية الدولية التي ميكن االستعانة 
بها السترداد تلك املمتلكات الثقافية، وقد اعتمدت في ذلك على منهج وصفي وحتليلي 

أساساً، باإلضافة إلى املنهج التطبيقي.
وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك إطاراً قانونياً دولياً ثرياً في هذا املجال ميكن أن يكون 
سنداً حلماية تلك املمتلكات من النهب واالجتار غير املشروع، سواء باعتماد اآلليات الوقائية 
املتوفرة أو عبر تبنّي التدابير التشريعية العقابية واملالحقة اجلنائية. وعلى مستوى آليات 
استرداد املمتلكات الثقافية العربية املنهوبة، تبنّي لنا بأن هناك آليات عديدة حتاكمية وغير 

حتاكمية متّكن، إن مت إحسان استغاللها واستثمارها، من استرداد تلك املمتلكات. 

كلمات دالة: 
ممتلكات  – استرداد  قانونية  – حماية  – آثار  مشروعة  غير  – جتارة  ثقافية  ممتلكات 

ثقافية.

� أس��تاذ محاضر، قس��م »أ«، القانون الدولي العام، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة 
سطيف 2، اجلزائر. 
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املقدمة: 
يصعب تقدير رقم األعمال اخلاص بالتجارة غير املشروعة في املمتلكات الثقافية، باعتبار 
اجلنائية  للشرطة  الدولية  املنظمة  حسب  إجرامية.  بأنشطة  باألساس  يتعلق  األم��ر  أن 
)إنتربول(، فإن السوق السوداء لألعمال الفنية متيل إلى أن تصبح أكثر ربحية مثلها مثل 
جتارة املخدرات أو األسلحة، ووفقاً لبعض التقديرات، فإن املمتلكات الثقافية ذات املصدر 
غير املشروع متثل ما بني 80 إلى 90 % من مبيعات التحف الفنية في العالم، كما نشرت 
الثقافية  املمتلكات  التجارة غير املشروعة في  اليونيسكو في بعض تقاريرها بأن حجم 

يقّدر مبليارين ونصف )2،5( أورو سنويا. 
غير  بطرق  وتصديرها  املصرية  الثقافية  املُمتلكات  نهب  ميثّل  العربي،  املستوى  على 
واملباني  األثرية  املواقع  األول  املقام  في  تطال  التي  الشائعة  املمارسات  من  مشروعة 
من  وكثير  واجلزائر  تونس  في  األم��ر  وكذلك  واملتاحف.  الثقافية  واملؤسسات  الدينية 
البلدان العربية األخرى – وإن لم حتظ بالزخم واالهتمام اإلعالمي-. والواقع أن مراجعة 
مختلف التقارير الدولية احلديثة تفيد باتساع حجم ونطاق نهب السلع الثقافية واالجتار 

فيها بشكل مخيف. 
ففي العراق، وعلى مدى السنوات العشرين املاضية، ُنهبت وُهّربت مجموعات كبيرة من 
القطع األثرية، وأشار عديد من الباحثني بأن ما يجري في سوريا ميثل مأساة خطيرة، 
املتضررة وللمواقع  للمناطق  الصناعية مشاهد  األقمار  امللتقطة عبر  الصور  تقّدم  حيث 
غير  االجت��ار  من  األرب��اح  أن  على  أدل��ة  وهناك  مهول.  لتدمير  وتتعرض  تعّرضت  التي 
املشروع في اآلثار املنهوبة أصبحت تتدفق على جيوب املليشيات اإلرهابية، ومن بينها 
مداخيله  حجم  أن  التقارير  تشير  حيث  )داع��ش(«،  اإلسالمية  »الدولة  بتنظيم  يسمى  ما 
من التجارة في الكنوز الفنية والثقافية املسروقة تتراوح بني 150 إلى 200 مليون دوالر 
أمريكي سنوياً، وقد أصبحت عمليات نهب اآلثار تأتي في املركز الثالث من حيث العائدات 
التنظيم نشاطه هذا بشبكات اإلجرام  التنظيم اإلرهابي، كما ربط هذا  التي يعتمد عليها 
ليبيا  من  املنهوبة  الثقافية  املمتلكات  أصبحت  كما  وروسيا.  آسيا  في  تنشط  التي  املنظم 
تعرض على مواقع البيع واملزادات اإللكترونية بشكل مستمر، وكذلك الوضع في اليمن 

وغيرها من البلدان العربية.  
الثقافي  التراث  من  ج��زءاً  تشّكل  باعتبارها  الثقافية  للممتلكات  الكبيرة  األهمية  ورغ��م 
للشعوب، بقي موضوع »االجتار غير املشروع في السلع الثقافية« خارج اهتمام الرأي 
حتاول  ذلك،  أجل  ومن  والقانونية.  السياسية  األوس��اط  داخل  وحتى  طويلة  ملدة  العام 
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هذه الدراسة أن تعالج مشكلة االجتار غير املشروع باملمتلكات الثقافية للبلدان العربية، 
محاولة البحث في مختلف النصوص القانونية الدولية ذات الصلة العتمادها في حماية  
بها  االستعانة  التي ميكن  الدولية  القانونية  اآلليات  وإبراز مختلف  الثقافية،  الكنوز  تلك 

السترداد تلك املمتلكات الثقافية.
إشكالية الدراسة:

ما مدى توفر الضمانات واآلليات القانونية الدولية التي متّكن البلدان العربية من حماية 
واسترداد ممتلكاتها الثقافية املنهوبة واملتاجر فيها بطريقة غير شرعية؟ 

منهج الدراسة:
تعتمد الدراسة على املنهج الوصفي أساساً من خالل عرض مختلف النصوص القانونية 
واملمارسات الدولية ذات الصلة باملوضوع، كما يتم االعتماد أيضاً على املنهج التحليلي 
متى تعلّق األمر بتحليل النصوص القانونية الواردة في الدراسة ومناقشتها بغية اإلجابة 
إبراز  بغية  التطبيقي  املنهج  على  أيضاً  االعتماد  يتم  وس��وف  املقترحة،  اإلشكالية  على 
بطريقة  فيها  واملتاجر  املنهوبة  الثقافية  املمتلكات  استرداد  مجال  في  الناجحة  التجارب 

غير مشروعة.
خطة الدراسة: 

يتناول  مبحثني،  إلى  الدراسة  تقّسم  سوف  الدراسة،  كإشكالية  املقترح  للتساؤل  تبعاً 
املبحث األول منها ضمانات وآليات حماية املمتلكات الثقافية العربية من النهب واالجتار 
غير املشروع، في حني يخّصص املبحث الثاني لعرض آليات استرداد املمتلكات الثقافية 

العربية املنهوبة واملتاجر فيها بطريقة غير مشروعة. 
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املبحث األول
ضمانات وآليات حماية املمتلكات الثقافية العربية من النهب 

واالجتار غير املشروع
 وّفرت املنظومة الدولية إلى حد اآلن، مجموعة متنوعة من النصوص القانونية االتفاقية 
من  املتخذة  القرارات  جانب  إلى  متفاوتة)1(،  بدرجات  ولو  العربية  الدول  غالبيتها  تضّم 

)1(  ميكن إجمال هذا اإلطار االتفاقي فيما يأتي:
االتفاقيات املتخصصة ملكافحة االجتار غير املشروع باملمتلكات الثقافية، وتشمل ما يأتي:  - 1

املمتلكات  ملكية  ونقل  وتصدير  استيراد  ومنع  حلظر  تستخدم  التي  الوسائل  بشأن  االتفاقية   - أ 
لعام  اليونيسكو  )اتفاقية   1970 الثاني  نوفمبر/تشرين  في  اعتمدت  مشروعة:  غير  بطرق  الثقافية 
1970 اختصارا(، دخلت حيز النفاذ في عام 1972. ويبلغ عدد الدول األطراف فيها حالياً 131، من بينها 
ست عشرة )16( دولة عربية، هي: اجلزائر )صدقَّت بتاريخ 1974/06/24(؛ البحرين )صدقَّت بتاريخ 
1973/02/12(؛  بتاريخ  )وافقت  العراق  1973/04/05(؛  بتاريخ  )وافقت  مصر  2014/03/27(؛ 
الكويت )وافقت بتاريخ 1972/06/22(؛ لبنان )صدقَّت بتاريخ 1992/08/25(؛ ليبيا )صدقَّت بتاريخ 
1973/01/09(؛ موريتانيا )صدقَّت بتاريخ 1977/04/27(؛ املغرب )صدقَّت بتاريخ 2003/02/03(؛ 
سلطنة عمان )وافقت بتاريخ 1978/06/02(؛ فلسطني )صدقَّت بتاريخ 2012/03/22(؛ قطر )وافقت 
)وافقت  سوريا  1976/09/08(؛  بتاريخ  )وافقت  السعودية  العربية  اململكة  1977/04/20(؛  بتاريخ 
)صدقَّت  املتحدة  العربية  اإلمارات  1975/03/10(؛  بتاريخ  )وافقت  تونس  1975/02/21(؛  بتاريخ 

بتاريخ 2017/10/09 (.
انظر: املوقع الرسمي لليونسكو

http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=13039&language=E&order=
alpha
املسروقة  الثقافية  املمتلكات  بشأن  )يونيدروا(  اخلاص  القانون  لتوحيد  الدولي  املعهد  اتفاقية 
إلى   7 1995 اختصارا(: اعتمدت في  أو املصدرة بطريق���ة غي��ر شرعي���ة )اتفاقية يونيدروا لعام 
دولة، من   30 حاليا  فيها  األطراف  الدول  1998/7/1. ويبلغ عدد  1995/6/24، دخلت حيز النفاذ في 
في  املنعقد  األسبوعي  اجتماعه  خالل  املغربي  احلكومة  مجلس  وافق  )املغرب:  عربية  دول  ثالث  بينها 
2015/6/18 على مشروع قانون رقم 42/15 الذي يوافق مبوجبه على اتفاقية املعهد الدولي لتوحيد 
نافذة  وأصبحت   2015/04/09 بتاريخ  االتفاقية  على  صدقَّت  اجلزائر:  )يونيدروا(؛  اخلاص  القانون 
2017/03/02 وأصبحت  2015/10/01؛ تونس: صدقَّت على االتفاقية بتاريخ  إليها بتاريخ  بالنسبة 
باململكة  واالتصال  الثقافة  لوزارة  الرسمي  املوقع  انظر:   .)2017/09/01 بتاريخ  إليها  بالنسبة  نافذة 

املغربية:
http://www.minculture.gov.ma/index.php/2010-01-11-00-28-35/a-la-
une/3349-4215

وانظر أيضا: املوقع الرسمي للمعهد الدولي لتوحيد القانون اخلاص:
 https://www.unidroit.org/fr/etat-signatures-ratifications-cp

2- االتفاقيات املكملة، وتشمل ما يأتي: 
اتفاقية اليونيسكو بشأن حماية التراث الثقافي املغمور باملياه )اتفاقية اليونيسكو لعام 2001 اختصارا(: 
اعتمدت مبوجب قرار املؤمتر العام لليونسكو بباريس في اجللسة العامة العشرين بتاريخ 2001/11/2، 
=دخلت حيز النّفاذ في كانون الثاني /يناير 2009، وتضم االتفاقية حالياً 31 دولة طرفاً، من بينها إحدى 
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عشرة )11( دولة عربية. يتعلق األمر بالبلدان العربية اآلتية: البحرين )صدقَّت بتاريخ 2014/3/7(- 
اجلزائر )صدقَّت بتاريخ 2015/2/26(- مصر )صدقَّت بتاريخ 2001/11/2(- السعودية )صدقَّت 
 -)2011/6/20 ف��ي  ��ت  )ص��دقَّ امل��غ��رب   )2011/12/8 ف��ي  ��ت  )ص��دقَّ فلسطني   -)2015/11/13 ف��ي 
في  ��ت  )ص��دقَّ األردن   )2007/01/8 ف��ي  قبولها  )أعلنت  لبنان   –  )2005/6/23 ف��ي  ��ت  )ص��دقَّ ليبيا 
انظر:   .)2017/5/30 في  )صدقَّت  الكويت   –  )2009/1/15 في   )صدقَّت  تونس   -)2009/12/2

املوقع الرسمي ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو(:
h t t p : / / p o r t a l . u n e s c o . o r g / e n / e v . p h p - U R L _ I D = 2 3 1 1 0 & U R L _

DO=DOTOPIC&URL_SECTION=201.html
ب - اتفاقية الهاي بشأن حماية املمتلكات الثقافية في حال قيام نزاع مسلح: اعتمدت في1954/5/14، 
بينها  من  طرفاً،  دول��ة   123 حاليا  فيها  األط��راف  ال��دول  عدد  بلغ   ،1957/8/7 في  النفاذ  حيز  دخلت 
)صدقَّت  مصر   )2008/8/26 في  )انضمت  البحرين  ب�:  األمر  ويتعلق  عربية.  دولة   )16( عشرة  ست 
في 1955/8/17( العراق )صدقَّت في 1967/12/21(؛ األردن )صدقَّت في 1957/10/2(؛ الكويت 
1957/11/19(؛  في  )صدقَّت  ليبيا  1960/6/1(؛  في  )صدقَّت  لبنان  1969/6/6(؛  في  )انضمت 
في  )انضمت  فلسطني  1977/10/26(؛  ف��ي  )انضمت  عمان  1968/8/30(؛  ف��ي  )انضمت  امل��غ��رب 
السودان  1971/1/20(؛  في  )انضمت  السعودية  1970/7/31(؛  في  )انضمت  قطر  2012/3/22(؛ 
)انضمت في 1970/7/26(؛ سوريا )صدقَّت في 1958/3/6(؛ تونس )انضمت في 1981/1/28(؛ 
والثقافة  والعلم  للتربية  املتحدة  األمم  ملنظمة  الرسمي  املوقع  انظر:   .)1970/2/6 في  )انضمت  اليمن 

)يونسكو(:
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=23110&URL_DO=DO_

TOPIC&URL_SECTION=201.html
       وقد أحلق باالتفاقية بروتوكوالن إضافيان، وهما:

البروتوكول األول املتعلق مبنع تصدير املمتلكات الثقافية من األراضي احملتلة، اعتمد في 1954/5/14، 
طرفاً، من بينها ثالث عشرة )13( دولة عربية،  دولة   100 1957/8/7. ويضم  النفاذ في  دخل حيز 
)صدقَّت  العراق  1955/08/17(؛  في  )انضمت  مصر  2008/8/26(؛  في  )انضمت  البحرين  وهي: 
لبنان   ،)1970/2/17 في  )انضمت  الكويت  1957/10/2(؛  في  )صدقَّت  األردن  1967/12/21(؛  في 
1968/6/30(؛  في  )انضمت  املغرب  1987/11/19(؛  في  )صدقَّت  ليبيا  1960/6/1(؛  في  )صدقَّت 
في  )صدقَّت  سوريا  2007/11/6(؛  في  )انضمت  السعودية  2012/3/22(؛  في  )انضمت  فلسطني: 
املوقع  انظر:   .)1970/2/6 في  )انضمت  اليمن   )1981/1/28 في  )انضمت  تونس  1958/3/6(؛ 

الرسمي ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو(:
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=23110&URL_DO=DO_

TOPIC&URL_SECTION=201.html
 ،1999/3/26 في  اعتمد  الثقافية،  املمتلكات  على  واحلفاظ  صيانة  بضمان  املتعلق  الثاني  البروتوكول 
ويتعلق  عربية،  دول   )9( تسع  بينها  من  ط��رف��اً،  دول��ة   56 ويضم   .2004/3/9 في  النفاذ  حيّز  دخ��ل 
2005/8/3(؛ األردن )صدقَّت في  2008/8/26(؛ مصر )انضمت في  البحرين )انضمت في  ب�:  األمر 
عمان  سلطنة  2013/12/5(؛  في  )صدقَّت  املغرب  2001/7/20(؛  في  )انضمت  ليبيا  2009/5/5(؛ 
2000/9/4(؛  في  )صدقَّت  قطر  2012/3/22(؛  في  )انضمت  فلسطني  2011/5/16(؛  في  )صدقَّت 
السعودية: انضمت في 2007/11/6(. انظر: املوقع الرسمي ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

)يونسكو(:
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=23110&URL_DO=DO_

TOPIC&URL_SECTION=201.html

=

=
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دخلت   ،2005/10/20 في  اعتمدت   :2005 لسنة  الثقافي  التعبير  أشكال  تنوع  وتعزيز  حماية  اتفاقية  ج- 
دولة   )15( عشرة  خمس  بينها  م��ن  دول��ة   120 اآلن  إل��ى  وت��ض��ّم   .2007/3/18 بتاريخ  النفاذ  حيّز 
مصر  2006/8/9(؛  في  ��ت  )ص��دقَّ جيبوتي  /2015/2(؛   26 بتاريخ  ��ت  اجل��زائ��ر)ص��دقَّ ه��ي:  عربية 
2007/2/16(؛  2013/7/22(؛ األردن )صدقَّت في  2007/8/23(؛ العراق )انضمت في  )صدقَّت في 
في  ��ت  )ص��دقَّ املغرب  2015/3/24(؛  في  ��ت  )ص��دقَّ موريتانيا  2007/8/3(؛  في  )انضمت  الكويت 
2013/6/24(؛ سلطنة عمان )صدقَّت في 2007/3/16(؛ فلسطني )صدقَّت في 2011/12/8(؛ قطر 
)انضمت في 2009/4/21(؛ السودان )صدقَّت في 2008/6/19(؛ سوريا )انضّمت في 2008/2/5(؛ 
تونس )صدقَّت في 2007/2/15(؛ اإلمارات العربية املتحدة )انضّمت في 2012/6/6(. انظر: املوقع 
http://portal.unesco.org/en/ :)الرسمي ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونيسكو
ev.php-URL_ID=23110&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

 ،1972/11/16 في  اعتمدت   :1972 لعام  والطبيعي  الثقافي  العاملي  التراث  حلماية  اليونيسكو  اتفاقية  د- 
20 دولة عربية،  بينها  193 دولة من  اآلن  إلى  االتفاقية  1975/12/17. وتضم  النفاذ في  دخلت حيّز 
1991/5/28(؛ جيبوتي )صدقَّت في  1974/6/24(؛ البحرين )صدقَّت في  هي: اجلزائر )صدقَّت في 
في  )صدقَّت  األردن  1974/3/5؛  في  )قبلت  العراق  في1974/2/7(؛  )صدقَّت  مصر  2007/8/30(؛ 
في  )صدقَّت  ليبيا  1983/2/3(؛  في  )صدقَّت  لبنان  2002/6/6(؛  في  )صدقَّت  الكويت  1975/5/5؛ 
سلطنة  1975/10/28(؛  في  )صدقَّت  املغرب  1981/3/2(؛  في  )صدقَّت  موريتانيا  1978/10/13(؛ 
قبولها  )أعلنت  قطر  2011/12/8(؛  في  )صدقَّت  فلسطني  1981/10/6(؛  في  قبولها  )أعلنت  عمان 
في 1984/9/12(؛ السعودية )أعلنت قبولها في 1978/8/7(؛ السودان )صدقَّت في 1974/6/6(؛ 
سوريا )أعلنت قبولها في 1975/8/13(؛ تونس )صدقَّت في 1975/3/10(؛ اإلمارات العربية املتحدة 
)أعلنت قبولها في 2001/5/11(؛ اليمن )صدقَّت في 1980/10/7(. انظر: املوقع الرسمي ملنظمة األمم 

https://whc.unesco.org/en/statesparties/ :)املتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو
2000/11/15، دخلت حيز  الوطنية: اعتُمدت في  املنظمة عبر  األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية  اتفاقية  ه� - 
النفاذ في 2003/9/29. وتضّم إلى اآلن188  دولة طرفاً، من بينها ثماني عشرة )18( دولة عربية، هي: 
اجلزائر )وّقعت بتاريخ  2000/12/12، وانضمت بتاريخ 2002/10/7(؛ البحرين )انضمت بتاريخ 
 ،2000/12/13 بتاريخ  )وّقعت  مصر  2005/4/20(؛  بتاريخ  )انضمت  جيبوتي  2004/6/7(؛ 
بتاريخ  )وّق��ع��ت  الكويت  2008/3/17(؛  بتاريخ  )انضمت  ال��ع��راق  2004/3/5(؛  بتاريخ  وانضمت 
وانضمت   ،2001/12/18 بتاريخ  )وّقعت  لبنان  2006/5/12(؛  بتاريخ  وانضّمت   ،2000/12/12
2004/6/18(؛  بتاريخ  وانضمت   ،2001/11/13 بتاريخ  )وّق��ع��ت  ليبيا  2005/10/5(؛  بتاريخ 
2000/12/13، وانضمت بتاريخ  2005/7/22(؛ املغرب )وّقعت بتاريخ  موريتانيا )انضمت بتاريخ 
2002/9/19(؛ سلطنة عمان )انضمت بتاريخ 2005/5/13(؛ قطر)انضمت بتاريخ 2008/3/10(؛ 
السعودية )وّقعت بتاريخ 2000/12/12، وانضمت بتاريخ 2005/6/18(؛ فلسطني )انضمت بتاريخ 
سوريا  2004/12/10(؛  بتاريخ  وانضمت   ،2000/12/15 بتاريخ  )وّقعت  السودان  2015/1/2(؛ 
)وّقعت بتاريخ 2000/12/13، وانضمت بتاريخ 2009/4/8(؛ تونس )وّقعت بتاريخ 2000/12/13، 
 /2/8 بتاريخ  وانضمت   ،2000/12/15 بتاريخ  )وّق��ع��ت  اليمن  2003/6/19(؛  بتاريخ  وانضمت 

.)2010
انظر: املوقع الرسمي ملنظمة األمم املتحدة

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_
  no=XVIII-12&chapter=18&clang=_en#EndDec

=
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طرف املنظمات الدولية)2(، بغية حماية املمتلكات الثقافية)3( من أعمال النهب واملتاجرة غير 
املشروعة التي تطالها. وإذا كان التنصيص القانوني ميثّل بال شك مكسباً في إطار هذه 
الثقافية، فإن  العربية حلماية ممتلكاتها  للدول  احلماية مبا يوّفره من ضمانات قانونية 
األهم من ذلك كلّه، هو مدى توفير هذا اإلطار القانوني لآلليات القانونية الكفيلة بوضع 

احلماية موضع التنفيذ وتفعيل النصوص القانونية الدولية ذات الصلة.
بأن  الدولية،  املمارسة  وأحياناً  باحلماية،  اخلاصة  القانونية  النصوص  مراجعة  تسمح 
من  متنوعة  مجموعة  الثقافية  باملمتلكات  املشروع  غير  االجت��ار  ملكافحة  االتفاقي  غير  القانوني  اإلط��ار  يشمل    )2(

النصوص والقرارات، لعل أهمها:  
قرارات املجلس االقتصادي واالجتماعي: وال سيما القرارات )2004/34؛ 2008/23؛ 2010/19(. أ. 

رقم:  وال��ق��رار   186/68 )180/66؛  ال��ق��رارات  تلك  أب��رز  وم��ن  املتحدة:  ل��ألمم  العامة  اجلمعية  ق���رارات  ب. 
يتعلق  فيما  اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  منع  تدابير  بشأن  الدولية  التوجيهية  املبادئ  املتضمن   196/69

باالجتار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم أخرى(.
القرار  2199)2015(؛  القرار  1483)2003(؛  القرار  وأهّمها  املتحدة:  لألمم  التابع  األمن  مجلس  قرارات  ج. 

.)2015(2253
ألغراض مكافحة االجتار غير املشروع باملمتلكات الثقافية، تعرف كل من اتفاقية اليونيسكو لعام 1970   )3(
)املادة 1(، واتفاقية املعهد الدولي لتوحيد القانون اخلاص )يونيدروا( لعام 1995 )املادة 2 وامللحق املرفق 
باالتفاقية(، املمتلكات أو القطع الثقافية على أنها: )ممتلكات تتسم العتبارات دينية أو علمانية، باألهمية 
بالنسبة لعلم اآلثار، أو ما قبل التاريخ، أو التاريخ أو األدب أو الفن أو العلم، والتي تندرج في إحدى الفئات 

املذكورة اآلتية:  
والقطع  العظمية،  والهياكل  واملعادن،  واحليوانات  النباتات  من  النادرة  النوعية  والنماذج  املجموعات  أ. 

التي تنطوي على أهمية من وجهة نظر علم اإلحاثة. 
العسكري واالجتماعي،  العلم والتكنولوجيا والتاريخ  بالتاريخ، مبا في ذلك تاريخ  املتعلقة  املمتلكات  ب. 

وبحياة الزعماء واملفكرين والعلماء والفنانني الوطنيني وباألحداث ذات األهمية الوطنية.
مستكشفات التنقيبات األثرية )النظامية والسرية( أو نتائج االكتشافات من اآلثار. ج. 

عناصر آثار فنية أو تاريخية أو مواقع تاريخية تعرضت للتفكيك.  د. 
التحف األثرية التي يعود عهدها إلى أكثر من 100 عام، مثل التحف اخلطية والقطع النقدية واألختام  ه�. 

املنقوشة.
القطع ذات األهمية اإلثنولوجية. و. 

املمتلكات ذات األهمية الفنية مثل: )1( الصور واللوحات والرسوم املصنوعة يدوياً بأكملها مهما كانت  ز. 
دعامتها )باستثناء التصميمات الصناعية واملواد املصنوعة املزينة يدويا، )2( األعمال األصلية من فن 
صناعة التماثيل وأشغال النحت مهما كانت مادتها. )3( النقوش والبصمات ونتاجات الطباعة احلجرية 

األصلية؛ )4( التركيبات والتوليفات الفنية األصلية مهما كانت موادها. 
الناحية  )من  اخلاصة  األهمية  ذات  القدمية  واملطبوعات  والكتب  القدم،  البالغة  والكتب  املخطوطات  ح. 

التاريخية أو الفنية أو العلمية أو األدبية أو غير ذلك( سواء كانت منفردة أو في شكل مجموعات. 
الطوابع البريدية واملالية وما شابهها سواء كانت منفردة أو في شكل مجموعات.  ط. 

واحملفوظات  الفوتوغرافية  والصور  الصوتية  التسجيالت  محفوظات  فيها  مبا  احملفوظات،  ي. 
السينمائية. 

قطع اآلثار القدمية التي يعود تاريخها إلى ما قبل مائة عام، واألدوات املوسيقية القدمية. ك. 
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اآلليات التي ُوفّرت إلى اآلن تتراوح بني آليات توصف بالوقائية )املطلب األول(، وأخرى 
ذات صفة ردعية )املطلب الثاني( على النحو الذي سوف يرد أدناه.    

املطلب األول
اآلليات الوقائية حلماية ومنع االجتار في املمتلكات الثقافية

ميكن التمييز في هذا الصدد، بني آليات منصوص عليها دولياً وحتتاج إلى تدابير محلية 
لتفعيلها )الفرع األول(، وآليات أخرى يصعب تصنيفها، ولكنها متيل لكونها مزيجاً من 
اآلليات الرسمية وغير الرسمية مع اتسام بعضها بالطابع التقني البحت )الفرع الثاني(.

الفرع األول
اآلليات الداخلية حلماية املمتلكات الثقافية من االجتار غير املشروع

حتتاج احلماية الفعالة للممتلكات الثقافية من النهب واالجتار غير املشروع بها ضرورة 
تبني العديد من اإلجراءات على املستوى احمللي، لعل أهمها:

أوالً- إنشاء دائرة متخصصة بصون وحماية التراث الثقافي:
اتفاقية  من   )22( وامل��ادة   1970 لعام  اليونيسكو  اتفاقية  من  و)14(   )5( امل��ادت��ان  نصت 
حماية التراث الثقافي املغمور باملياه على ضرورة إنشاء دائرة وطنية أو جهاز مختص 
بحماية التراث الثقافي، على أن يزّود بعدد كاف من املوظفني األكفاء للمساهمة في إعداد 
مشروعات القوانني واللوائح الالزمة لتأمني حماية التراث الثقافي، وتعزيز إنشاء وتطوير 
املؤسسات العلمية والتقنية )املتاحف، املكتبات، احملفوظات، املختبرات، املعاهد..( الالزمة 
لصون املمتلكات الثقافية، وتأمني صون املمتلكات الثقافية في مواقعها األصلية؛ ووضع 

قواعد ومدونات السلوك التي يتم االسترشاد بها على املستوى احمللي)4(.

 ثانياً- اجلرد الوطني للممتلكات الثقافية: 
قائمة  إلى وضع  املاسة  1970 على احلاجة  لعام  اليونيسكو  اتفاقية  )5( من  املادة  نصت 
ملموساً  إفقاراً  تصديرها  ُيشّكل  والتي  واخلاصة،  العامة  الهامة،  الثقافية  باملمتلكات 

يشار مثالً في هذا الصدد إلى أن اململكة املتحدة نشرت مبادئ توجيهية ملساعدة املتاحف واملكتبات ودور   )4(
الناحية  من  املقبولة  للقطع  استعارتها  أو  حصولها  تكفل  احتياطات  من  يلزم  ما  اتخاذ  على  احملفوظات 
األخالقية حصرا، ورفضها للقطع التي قد تكون منهوبة أو مصّدرة بطريقة غير مشروعة. انظر: جلنة 
منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية، تقرير األمني العام، الدورة 19، 
http://  . 4، 2010/2/23، فقرة 25، ص 7   /2010/15.E/CN :فيينا 17-2009/5/21، وثيقة رقم

4/2010/15.www.undocs.org/ar/E/CN
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وهو  احملمية،  للممتلكات  وطني  جرد  أساس  على  ذلك  ويكون  الوطني،  الثقافي  للتراث 
نفس ما ورد في املادة )22( من اتفاقية حماية التراث الثقافي املغمور باملياه، وتبدو عملية 
اجلرد الوطني أكثر من ضرورية، فحسب نص املادة )7/ب/1( من اتفاقية اليونيسكو، 
يبقى تنفيذ الدول األطراف اللتزامها بحظر استيراد املمتلكات الثقافية املسروقة مرهوناً 
بشرط أن تكون تلك املمتلكات مدرجة في قائمة اجلرد، وبحسب املادة )3/ فقرة7( من 
أساساً  يشّكل  ال��ذي  العامة«  املقتنيات  »مجموعة  مدلول  حتديد  فإن  يونيدروا،  اتفاقية 
قانونيا لرّد املمتلكات الثقافية املسروقة سوف يكون مرهوناً دائما بوجود قائمة وطنية 
للجرد تضع هذا املمتلك الثقافي ضمن هذا التصنيف، وفي غياب هذه القائمة لن يكون 

بإمكان الدولة االستناد إلى هذا األساس في دعاوى الرّد.
ثالث��اً- تأم��ن املواقع األثري��ة وحماي��ة ممتلكاتها م��ن النهب والس��رقة وتوفير 

املالذات اآلمنة: 
حتتاج جهود مكافحة االجتار غير املشروع باملمتلكات الثقافية إلى تأمني املواقع األثرية 
بعد  عن  االستشعار  احلديثة، ومن بينها  التقنيات  وحماية ممتلكاتها عبر استخدام أهم 
تظهر  أن  شأنها  من  والتي  الصناعية،  األقمار  من  احلمراء  حتت  باألشعة  والتصوير 
طرأ  وما  وإحداثياتها،  تكتشف بعد، وحتدد مواقعها  لم  والتي  املكتشفة،  األثرية  املواقع 
عليها من تغيرات أو تعديات بالنهب والسرقة عبر العصور، كذلك توفر التقنيات احلديثة 
 ،)AICOA مثل نظم التوثيق والفهرسة الرقمية ونظم التوثيق والتسجيل واملتابعة )آيكوا
الذكية  والشارة   )FING ART-PRINT برنت   أرت  )فينج  الفزيائية  البصمة  وتسجيل 
والتهريب  السرقة  من  اآلثار  حلماية  عملية  حلوالً  الكيميائية،  والبصمة   ،)  RFIDآرفيد(
والتعرف  األثر  من  التحقق  ُتيّسر  كما  كانت،  أينما  ومراقبتها  تتبعها  ومُتّكن من  والبيع، 

عليه عن طريق التعريف املُميكن والرقم الكودي)5(.
باستخدام  وتطويرها  رقمية  خريطة  تصميم  على  سوريني  خبراء  فريق  عمل  عملياً، 
إلى  التوصل  الغرض من ذلك هو  )GIS(«، وكان  املعلومات اجلغرافية  تكنولوجيا »نظام 
معلومات مفصلة عن ممتلكات التراث الثقافي املُعرضة للخطر، وعن املمتلكات الثقافية 
التحف  إلى نقل  التي تعرضت ألضرار بنيوية  املتاحف  التي تضررت فعالً، كما عمدت 
األثرية التابعة لها إلى أماكن آمنة، كما مت تعزيز التدابير األمنية عن طريق تركيب أجهزة 
إنذار إضافية ضد السرقة، وعن طريق زيادة عدد حراس األمن والدوريات في محيط 

النهب واالجت��ار، ورقة بحثية مقدمة في  اآلثار من  لتأمني  التقنيات احلديثة  أنور محمد سليمان،  وفاء   )5(
  .2015 األمنية،  للعلوم  العربية  نايف  بالطائف، جامعة  السياحية  اآلثار واملنشآت  أمن وسالمة  ملتقى 

62846/123456789/repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle
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فرنسا  بني  بالشراكة  ظبي  بأبو  دول��ي  مؤمتر  ُنّظم   ،2016/12/3 وبتاريخ  املتاحف)6(. 
واإلمارات العربية املتحدة، وشارك فيه قرابة األربعني دولة، وقد متخض عن هذا املؤمتر 
إنشاء شبكة دولية للمالذات )املالجئ( من أجل احلماية املؤقتة للممتلكات الثقافية. ووفق 
التراث  حماية  أج��ل  من  الدولي  »التحالف  مؤسسة  مقر  جنيف  حتتضن  املنظور،  ذات 
كل  تكليف  املؤسسة  هذه  إجن��ازات  ب��ادرة  كانت  وقد  املسلحة«،  النزاعات  أثناء  الثقافي 
الثقافية  للممتلكات  )مالجئ(  مالذات  توفير  مبسؤولية  والصني  وسويسرا  فرنسا  من 

القادمة من العراق)7(.    
الفرع الثاني

اآلليات الوقائية األخرى
تتنوع اآلليات الوقائية في هذا الصدد، بني آليات ذات منشأ دولي صرف وأخرى مختلطة، 
ومنها آليات مصطبغة بالطابع الرسمي ومنها املنبثقة عن األطر غير الرسمية، وسوف 

نتوقف عند أهمها فيما يأتي: 
أوالً- قاعدة بيانات اإلنتربول اخلاصة باألعمال الفنية املسروقة

أعدت اإلنتربول قاعدة بيانات خاصة باألعمال الفنية املسروقة في أواخر2009، للمساعدة 
التحقيقات  سياق  في  الفنية  واألعمال  الثقافي  بالتراث  واالجت��ار  السرقة  مكافحة  على 
الدولية التي تساعد على الكشف عن هوية املجرمني املسؤولني عن تدمير املواقع األثرية 
الثقافية وشل حركتهم. ومع أن األغلبية العظمى تتعلق باملمتلكات الثقافية املسروقة، تضم 
القاعدة أيضاً بعض املعلومات عن قطع قامت هيئات إنفاذ القانون بحجزها بغية حتديد 
هوية أصحابها الشرعيني، وتشتمل قاعدة البيانات حالياً على خمسني ألف )50000( عمل 
مساهمة  تسجيل  مع  الوطنية،  املركزية  اإلنتربول  مكاتب  قدمتها  بالقاعدة  مسجل  فني 
133 دولة في القاعدة)8(. وتوجد ضمن القاعدة معلومات مخزنة في قاعدة البيانات عن 
أكثر من )2800( قطعة مسروقة من العراق و)1100( قطعة من سوريا حتى شهر مارس 

من عام 2017.
)6(  الموقع الرسمي لليونيسكو:

http://www.unesco.org/new/ar/safeguarding-syrian-cultural-heritage/
national-initiatives/keeping-trace/

)7(  Laura Zani, Le défi de Genève pour la protection du patrimoine mondial : http://
icom.museum/media/magazine-les-nouvelles-de-licom/le-defi-de-geneve-pour-
la-protection-du-patrimoine-mondial/L/2/

)8(   اإلنتربول، حماية التراث الثقافي،  ص 6. متوفرة على الموقع:
https://www.interpol.int/content/download/34587453523//version/10/file/
UFS_WOA_Brochure_feb17_AR_04_LR.pdf



د. صالح الدين بوجالل

265 ملحق خاص - العدد )3( - الجزء الثاني - اكتوبر  2018م صفر 1440 هـ

 وألجل حتسني القدرة على حتميل الصور وتخزينها واستخدامها ضمن قاعدة بيانات 
على  العمل  بدأ  الثقافي،  التراث  حماية  سبيل  في  املسروقة  الفنية  لألعمال  )اإلنتربول( 
واستخدامها  األبعاد  ثالثية  الصور  على  التعرف  ليتسنى  هذه  البيانات  قاعدة  حتديث 
استحداث  على  الراهن  الوقت  في  )اإلنتربول(  الدولية  الشرطة  تعكف  كما  وتخزينها. 
األعمال  من  كبيرة  مجموعات  ومالكي  للمتاحف  يتيح  النقالة  باألجهزة  خاص  تطبيق 
الفنية والقطع األثرية إعداد فهرس يبني ما لديها من موجودات- مبا في ذلك صور لها - 

ميكن إضافتها بسرعة وسهولة إلى قاعدة بيانات اإلنتربول في حالة سرقتها)9(.
ما جّسده  وهذا  بأهميتها،  املتحدة  لقد حازت قاعدة بيانات )اإلنتربول( على إقرار األمم 
اإلسالمية  الدولة  تنظيم  على  املفروضة  العقوبات  برصد  املعني  األم��ن  مجلس  فريق 
متويل  احتماالت  اش��ت��داد  ض��وء  »ف��ي  بأنه:  ح��ني  ب��نّي  طالبان،  وحركة  القاعدة  وتنظيم 
اإلرهاب من االجتار غير الشرعي بامللكية الثقافية، يوصي فريق الرصد بأن توّجه اللجنة 
بيانات  بتحديث قاعدة  بانتظام  القيام  على  لتشجيعها  الدول األعضاء  إلى  خطية  رسائل 
)اإلنتربول( لألعمال الفنية املسروقة عبر تضمينها معلومات مفصلة عن القطع األثرية 

التي ُسرقت من العراق واجلمهورية العربية السورية وليبيا ومتت مصادرتها«)10(.

ثانياً – مدونات السلوك وأخالقيات املهنة:
مدونة املجلس الدولي للمتاحف اخلاصة بقواعد سلوك املتاحف )إيكوم()11(:  - 1

هي عبارة عن مجموعة إرشادات موجهة إلى املهنيني واملؤسسات املمارسة للمهن 
أن  ينبغي  التي  واألداء  السلوك  معايير  من  األدنى  احلد  وتضع  باملتاحف،  املتعلقة 
ومبوجب  العالم)12(.  أنحاء  مختلف  في  املتحفية  املهن  في  العاملون  بها  يسترشد 

المرجع نفسه، ص 10-11.  )9(
)10)  المرجع نفسه، ص 6 .

)11(  تأسس المجلس الدولي للمتاحف )إيكوم( في عام 1946، وهو منظمة دولية غير حكومية غير 
االقتصادي واالجتماعي  المجلس  لدى  استشاري  بمركز  وتتمتع  باليونيسكو  ترتبط رسمياً  ربحية 
ألف )37000(  أكثر من سبعة وثالثين  يومنا هذا  إلى غاية  المجلس  المتحدة. ويضم  التابع لألمم 
تلتزم  التي  المتاحف  ومهنيي  للمتاحف  منظمة  المجلس  ويعّد  العالم.  دول  معظم  يمثلون  عضو 
بالحفاظ على اإلرث العالمي الثقافي والطبيعي، الحالي والمستقبلي، المادي وغير المادي، وتعمل 
على صيانته وإيصاله إلى المجتمع. وتمثل مكافحة االتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية أحد 
http://icom.museum/the- :أولويات المجلس. انظر: الموقع الرسمي للمجلس الدولي للمتاحف

organisation/icom-in-brief/
)12(  مت تبنّي هذه املدونة من طرف اجلمعية العامة اخلامسة عشر إليكوم التي انعقدت بتاريخ 1986/11/4 
اجلمعية  خالل  تعديلها  مت  املهنيني«،  سلوك  »مدونة  آنذاك  تسمى  وكانت  )األرجنتني(،  آيرس  ببيونس 
إلى  تسميتها  وتعديل  مراجعتها  لتتم    ،2001/7/6 بتاريخ  إسبانيا  في  انعقدت  التي  العشرين  العامة 
في  بسيول  انعقدت  التي  العامة  للجمعية  والعشرين  الواحدة  ال��دورة  خالل  املتاحف«  سلوك  »مدونة 

2004/10/8. انظر:      =
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مدونة قواعد السلوك، في الفقرة الثانية من املبدأ 2، فإنه ينبغي للمتحف والسلطات 
احمللية، قبل احلصول على أي شيء أو عينة كانت معروضة للبيع أو مقدمة كهدية 
أو في إطار إعارة أو إرث أو عملية تبادل، بذل كل اجلهود من أجل التأكد من أنه لم 
يتم احلصول عليها بطريقة غير قانونية أو مت تصديرها بشكل غير قانوني في بلد 
املنشأ أو بلد العبور أو بلد الوجهة )بلد املتحف(. ويعد واجب التأكد من هوية القطعة 
املبدأ  وحسب  ج��داً.  ضرورياً  أم��راً  اكتشافها  حلظة  منذ  التاريخي  مسارها  وتتبع 
السادس، يقع على املتاحف، في مواجهة مطالبات استعادة املمتلكات الثقافية التي 
الداخلية،  للقوانني  أو  الدولية  االتفاقية  لألحكام  مخالفة  بطريقة  حّولت  أو  صدرت 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة وبسرعة ملباشرة عملية إعادتها متى كان ذلك ممكناً من 

الناحية القانونية)13(. 
املدونة الدولية للسلوك األخالقي لتجار املمتلكات الثقافية:   - 2

تّوفر املدونة الدولية للسلوك األخالقي لتجار املمتلكات الثقافية، التي أعدتها اللجنة 
في  ردها  األصلية أو  بالدها  إلى  الثقافية  املمتلكات  إعادة  الدولية احلكومية لتعزيز 
من  الثقافية  باملمتلكات  االجتار  من  للحّد  وسيلة  املشروع)14(،  غير  االستيالء  حالة 
خالل مراقبة وتوجيه السلوك املهني لتجار املمتلكات الثقافية، إذ متنع املادة األولى 
منها احملترفني لتجارة املمتلكات الثقافية من استيراد املمتلكات الثقافية أو تصديرها 
مسروقة  أنها  االعتقاد  إلى  يدعوهم  معقول  سبب  لديهم  كان  متى  ملكيتها  نقل  أو 
أو  سرية  بطرق  عنها  التنقيب  أو  مشروع  غير  نحو  على  فيها  التصرف  ج��رى  أو 

تصديرها بوسائل غير مشروعة.  

ثالثاً- اآلليات الوقائية ذات الطابع التقني:
يتعلق األمر بالقوائم احلمراء التي أعدها املجلس الدولي للمتاحف، ومنوذج حتديد الهوية 

وأخيراً شهادات تصدير املمتلكات الثقافية. 
القوائم احلمراء:  - 1

القوائم احلمراء التي وضعتها »إيكوم« هي قائمة منوذجية ألنواع أو فئات عامة من القطع 

http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/ICOM-code-En-
web.pdf

)13( International Council of Museums,  ICOM Code, Principles 6-3, p. 33.
)14(  املدونة الدولية للسلوك األخالقي لتجار املمتلكات الثقافية، اعتمدت من طرف اللجنة الدولية احلكومية 
لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إلى بلدانها األصلية أو ردها في حالة االستيالء غير املشروع ، في كانون 

الثاني/ يناير 1999 وأقرتها اليونيسكو في 1999/11/16. 

=
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بطرق  بها  االجت��ار  يتم  ألن  بشدة  معرضة  تكون  والتي  القانون  مبوجب  ع��ادة  احملمية 
غير مشروعة أو يحتمل إلى حد كبير أن تتعرض لذلك، وتستهدف هذه القائمة مساعدة 
ضباط اجلمارك والشرطة وجتار ومجّمعي القطع الفنية على التعرف على مثل هذه القطع 
بغية حتذير املشترين احملتملني من اقتنائها إذا لم تتوافر بشأنها الوثائق الالزمة إلثبات 
مصدرها، وحّث السلطات على حجزها لدى توافر قرينة على عدم مشروعية مصدرها 
بانتظار املزيد من التحقيق)15(. ُيالحظ أن »إيكوم« تقوم بنشر نوعني من القوائم احلمراء، 
النوع األول هو ما يسمى ب� »الئحة الطوارئ احلمراء للممتلكات الثقافية املعرضة للخطر«، 
أما النوع الثاني، فهي القائمة احلمراء العادية أو الكالسيكية والتي تنشر بناء على طلب 
 2018 من الدولة املعنية )وزارة أو متحف مثالً()16(. وقد أعدت »إيكوم« إلى غاية مارس 
سبع عشرة )17( قائمة حمراء، من بينها خمس )5( قوائم تخص البلدان العربية اآلتية: 
؛ واليمن )2018(.  ؛ سوريا )2013(  ؛ ليبيا )2015(  و2015(  العراق )2003  مصر )2012(؛ 

وكلها قوائم طوارئ حمراء)17(. 
عمليا، أثبتت آلية القوائم احلمراء فعاليتها، ففي عام 2012، ذكرت السلطات الفرنسية بأن 
القائمة احلمراء لآلثار العراقية املعرضة للخطر لعام 2003 مّكنت من ضبط وإعادة ثالث 
عشرة )13( قطعة أثرية إلى السلطات العراقية)18(. وفي عام 2008، سمحت القائمة احلمراء 
للطوارئ العراقية بضبط بيع غير مشروع لقرص مسماري على موقع eBay، وبناء على 
حترك السلطات السويسرية قام املوقع بوقف عملية البيع قبل إبرامها مباشرة)19(. وفي 
وأدرجت  الثقافية  املمتلكات  بحماية  اخل��اص  القانون  بتعديل  أملانيا  قامت   ،2016 عام 
املمتلكات  هوية  من  للتثبّت  رسمية  أداة  باعتبارها  »إيكوم«  أعدتها  التي  احلمراء  القوائم 
تلك  إلى  بالرجوع  الصارم  االلتزام  على  القانون  وش��ّدد  بل  للخطر،  املعرضة  الثقافية 

القوائم احلمراء)20(. 
)15(  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، التدابير القانونية والعملية ملكافحة االجتار غير املشروع 

باملمتلكات الثقافية )دليل اليونيسكو(، الوثيقة رقم: CLT/CH/INS-06/22، 2006، ص 16.
)16( International Council of Museums،  The Emergency Red List of Iraqi Cultural 

Objects at Risk، a tool created by ICOM to fight illicit trafficking، Press Kit، Paris، 
1 June، 2015، p. 5. At: icom.museum/uploads/tx_hpoindexbdd/RLIraq_pres -
kit_EN.pdf

)17(  International Council of Museums، Red Lists Database.http://icom.museum/r -
sources/red-lists-database/red-list/ 

)18( International Council of Museums،  The Emergency Red List of Iraqi Cultural Objects 
at Risk، a tool created by ICOM to fight illicit trafficking، Press Kit، op. cit.، p.6.

)19( International Council of Museums,  The Emergency Red List of Iraqi Cultural 
Objects at Risk, a tool created by ICOM to fight illicit trafficking, Press Kit, op. 
cit., p. 7.

)20(  International Council of Museums, Emergency Red List of Cultural, Objects at 
Risk Yemen, Press Kit, January 2018, p. 5. At : http://icom.museum/fileadmin/=
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2 - منوذج حتديد هوية القطع: 
بادرت مؤسسة »ج. بول غيتي J. Paul Getty Trust« إلى إعداد مشروع منوذج حتديد 
التذكير  1997، مع  به بطريقة رسمية في سنة  العمل  ليبدأ   ،1993 القطع في سنة  هوية 
ومنوذج  للمتاحف)21(.  الدولي  املجلس  إل��ى  ت��ؤول  النموذج  لهذا  اإلداري���ة  احلقوق  ب��أن 
الثقافية والطبيعية، ويتم  القطع  البيانات بشأن  القطع هو منوذج لتسجيل  حتديد هوية 
املستخدمة،  والتقنية  امل��واد  القطعة،  )نوعية  رئيسية  معلومات  تسع  احترام  مع  إع��داده 
القياسات، الكتابات والعالمات، الّسمات املميزة، العنوان أو التسمية، املوضوع وما متثله 
القطع الثقافية، التاريخ أو الفترة، الصانع، ويضاف إلى كل ذلك، ضرورة إيراد وصف 
اإلضافات  بعض  تقدمي  إمكانية  مع  الفوتوغرافية،  بالصورة  لها  وتوثيق  للقطعة  كتابي 
االختيارية()22(. وفي حالة تعرض قطعة ما للسرقة، يتعني على القائمني على السجالّت 
أو مسؤولي  الشرطة  إلى  املفقودة تسليم تلك السجالت فوراً  القطع  التي حتمل بيانات 
اجلمارك أو اجلهات املعنية األخرى، وذلك لتمكينهم من التدخل بسرعة حملاولة التعرف 

على احلائز احلالي لهذه القطعة والعمل على استعادتها)23(.

3 - شهادات تصدير املمتلكات الثقافية: 
تعّززت الشراكة القائمة بني كل من اليونيسكو واملنظمة العاملية للجمارك باالتفاق على 
إعداد منوذج لشهادات تصدير املمتلكات الثقافية، وأوصت كلتا املنظمتني الدول األعضاء 
بالنظر في اعتماد الشهادة باعتبارها معياراً دولياً)24(. وتبدو احلاجة إلى شهادة التصدير 
 ،2 )املادة   1970 لعام  اليونيسكو  اتفاقية  إذ تضمنت  الدولية،  االتفاقيات  مطلباً حتى من 
2( إشارة صريحة إلى  6، فقرة  1995 )املادة  فقرتني )أ( و )ب(، واتفاقية يونيدروا لعام 

ضرورة استخدام شهادات تصدير خاصة بالقطع الثقافية)25(. 

user_upload/pdf/Press_Releases/ERLY_Press_Kit_Eng.pdf
)21(   دليل اليونيسكو، مرجع سابق، ص 17.

)22(   املرجع نفسه، ص 19 وما بعدها.
)23(   املرجع نفسه، ص 18-17.

)24(   اللجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إلى بالدها األصلية أو ردها في حالة االستيالء 
CLT- ، 2009/5/13- 11،الدورة اخلامسة عشرة تقرير األمانة،  )اللجنة احلكومية(،  غير املشروع 

CONF.212/COM.15/2/2009، آذار/مارس 2009، ص 7.
)25(  بخصوص البيانات التي ترد شهادات تصدير الممتلكات الثقافية، راجع: 

United Nations Educational، Scientific and Cultural Organization، World Customs 
Organization، Model Export Certificate for Cultural Objects، Explanatory Notes، 
pp. 25-.  At : http://unesdoc.unesco.org/images/0013139620/001396/E.pdf

=
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رابعاً- اتفاقيات التعاون مع مواقع اإلنترنت الخاصة بعروض البيع ومزادات بيع 
المصنفات الثقافية: 

التي  للصعوبات  الثقافية وإدراكاً  باملمتلكات  املتاجرة غير املشروعة   في مواجهة تزايد 
تواجهها السلطات الوطنية في التغلب على هذه الظاهرة، اتخذت بعض الدول تدابير ملنع 
بيع املمتلكات الثقافية املقتناة بطرق غير مشروعة عن طريق اإلنترنت. فعلى سبيل املثال، 
وقَّع املتحف البريطاني ومجلس املتاحف واملكتبات واحملفوظات البريطاني مذكرة تفاهم 
والتعاون  احملتملة،  القيّمة  القطع  عن  بحثاً   ،eBay اإللكتروني  والتسوق  البيع  موقع  مع 
مع موقع eBay سيمّكن املتحف البريطاني من رصد مواقع البائعني وإبالغ وحدة الفن 
وقَّعت  كما  عنها.  املبّلغ  غير  القطع  عن  املتروبولية(   ( للشرطة  التابعة  األثرية  والتحف 
سويسرا إعالن نوايا مع موقع eBay في عام 2009، بهدف تقييد عرض السلع الثقافية 
على اإلنترنت، ووقعت إيطاليا من جهتها عبر هيئتها املسماة )Carabinieri( على اتفاقية 
بنفس اخلصوص مع نفس املوقع اإللكتروني)26(. ويحبّذ ألجل ذلك قيام الدول العربية 
إبرام هذا النوع من االتفاقيات كتدابير قد تقي ممتلكاتها من املتاجرة فيها وانتقالها إلى 
مشترين حسني النيّة قد يجبرونها فيما بعد على دفع الكثير من األموال كتعويض في 

مطالبات االسترداد واإلعادة. 
املشروع  غير  االجتار  مخاطر  ملجابهة  القدرات  وبناء  التوعوية  البرامج  خامسا- 

باملمتلكات الثقافية:
متثل البرامج التوعوية أداة هامة جدا في جهود مكافحة االجتار غير املشروع باملمتلكات 
الثقافية، وقد أولت الدول واملنظمات اهتماماً كبيراً ملسألة إعالم اجلمهور؛ كونها األسلوب 
املثالي للحوار البنّاء، وكذا باعتبارها من أهم الوسائل الناجعة حلماية وصون املمتلكات 
الدول،  بني  واألخ��ب��ار  املعلومات  تبادل  على  اليونيسكو  منظمة  شّجعت  فقد  الثقافية، 
النظام  من  الرابعة  امل��ادة  حثّت  وقد  الفنية،  والتحف  القطع  عن  الدقيقة  األخبار  سيما  ال 
األساسي للجنة الدولية لليونسكو في فقرتها الرابعة على القيام بحملة إعالم اجلمهور 
للحمالت  يكون  وق��د  األصلية)27(.  لدولها  الثقافية  املمتلكات  إرج��اع  أو  رّد  بخصوص 
الثقافية أو  املمتلكات  اإلعالمية والتحسيسية تأثير مزدوج، فمن جهة قد تدفع سارقي 
اقتصادية  ألسباب  النشاط  هذا  ميارسون  الذين  العاديني  األفراد  من  احلفريات  نابشي 
صرفة )من غير شبكات اإلجرام املنظم والتنظيمات اإلرهابية( إلى التوّقف عن هذا النهب 

)26( International Council of Museums, The Emergency Red List of Iraqi Cultural Objects 
at Risk, a tool created by ICOM to fight illicit trafficking, Press Kit, op. cit., p. 7.

)27(  علي خليل إسماعيل احلديثي، حماية املمتلكات الثقافية في القانون الدولي: دراسة تطبيقية مقارنة، دار الثقافة 
للنشر والتوزيع، عمان- األردن، 1999، ص 82. 
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بسبب مضاره على دولهم ثقافياً وحتى اقتصادياً )تضرر السياحة مثالً(؛ وقد تدفعهم، 
إلى  رّدها  إلى  املمتلكات،  تلك  ملكية  إليهم  انتقلت  الذين  النيّة  حسني  األشخاص  وحتى 

موطنها األصلي وعيا منهم بقيمتها وببعدها اإلنساني واحلضاري)28(.  

املطلب الثاني
اآلليات الردعية حلماية املمتلكات الثقافية العربية

ينبغي  التي  العقابي  الطابع  ذات  والتنظيمية  التشريعية  بالتدابير  أساساً  األم��ر  يتعلق 
قد  التي  اجلماعي  القمع  بتدابير  وأيضاً  األول(،  )الفرع  الوطني  املستوى  على  اتخاذها 
يضطلع باتخاذها مجلس األمن مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة )الفرع 

الثاني(.
الفرع األول

التدابير التشريعية والتنظيمية ذات الطابع العقابي
تلزم املادة )7/أ( من اتفاقية اليونيسكو لعام 1970 كافة األطراف بسن القوانني والتنظيمات 
ملنع املتاحف واملؤسسات املماثلة من اقتناء ممتلكات ثقافية مسروقة أو مصّدرة بطريقة 
القوانني  بتبني  االتفاقية،  من  )أ(   13 امل��ادة  حسب  أيضاً،  ملزمون  وه��م  مشروعة.  غير 
والتنظيمات التي متنع عمليات نقل املمتلكات الثقافية التي من شأنها أن تشّجع استيراد 
املادة )8( من االتفاقية نفسها  املمتلكات بطريقة غير مشروعة. وتضيف  أو تصدير تلك 
على أن تتعهد الدول األطراف بفرض عقوبات أو جزاءات إدارية على كل من يتسبّب في 
خرق األحكام اخلاصة بحظر استيراد املمتلكات الثقافية املسروقة أو تلك اخلاصة بحظر 
من   )17( امل��ادة  في  وورد  التصدير.  بشهادة  املصحوبة  غير  الثقافية  املمتلكات  تصدير 
بفرض  األطراف  الدول  على  التزام  يقع  أنه  باملياه  املغمور  الثقافي  التراث  حماية  اتفاقية 
اجلزاءات على أي انتهاك للتدابير التي يراد بها تنفيذ االتفاقية )فقرة1(، على أن تكون تلك 
الكافي الذي يضمن فعاليتها واحليلولة دون ارتكاب االنتهاكات  اجلزاءات رادعة بالقدر 

وحرمان مرتكبيها من احلصول على مزايا من وراء أنشطتهم غير املشروعة.
األط��راف  على  يتعنّي  فإنه   ،1954 لعام  اله��اي  اتفاقية  م��ن   )28( امل���ادة  إل��ى  وب��ال��رج��وع 
ألحكام  خ��رق  أي  بارتكاب  يأمرون  أو  يرتكبون  الذين  األشخاص  قضائياً  تالحق  أن 

تلك  م��الّك  من  الهبة  طريق  عن  اجلانب  أح��ادي  بتصرف  متت  التي  ال��رّد  لعمليات  األمثلة  بعض  انظر    )28(
املمتلكات، والتي رمّبا تكون نتيجة وعيهم ببعدها اإلنساني واحلضاري الذي متثله في بلدانها األصلية. 

  Marie Cornu، Marc-André Renold، op. cit.، p.21.
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وفي  حقهم.  في  تأديبية  أو  جنائية  عقوبات  تصدر  وأن  جنسياتهم،  كانت  أياً  االتفاقية، 
الثاني امللحق باتفاقية الهاي  البروتوكول اإلضافي  النزاعات املسلحة دائماً، ميثل  إطار 
النزاعات املسلحة بصفة  الثقافية خالل  للغاية في نظام احلماية للممتلكات  تطوراً مهّماً 
عامة، وحمايتها من النهب  بصفة خاصة،  إذ تورد املادة )15(  منه األفعال التي ُتشّكل 
انتهاكات جسيمة ضّد املمتلكات الثقافية، وحصرتها في خمسة انتهاكات كان من بينها: 
 1954 لعام  اله��اي  اتفاقية  مبوجب  محمية  ثقافية  مبمتلكات  النطاق  واس��ع  دم��ار  إحل��اق 
وهذا البروتوكول، أو االستيالء عليها ) الفقرة 1)ج((؛ ارتكاب سرقة أو نهب أو اختالس 
1)ه((.       )الفقرة   1954 لعام  اله��اي  اتفاقية  مبوجب  محمية  ثقافية  ملمتلكات  تخريب  أو 
املتعاقدة بأن تتخذ -  السامية  امل��ادة، تتعهد األط��راف  الثانية من نفس  الفقرة  ومبوجب 
الذين  األشخاص  محاكمة  تكفل  التي  اإلج��راءات  كافة   - اجلنائية  تشريعاتها  نطاق  في 
يخالفون أحكام هذه االتفاقية أو الذين يأمرون مبا يخالفها، وتوقيع جزاءات جنائية أو 

تأديبية عليهم مهما كانت جنسياتهم. 
التزام  البروتوكول بنشوء  املادتني )17( و )18( من نفس  الواردة في  وتوحي الصياغة 
كل  وتسليم  مالحقة  إط��ار  في  اإلج���راءات  من  جملة  باتخاذ  األط��راف  ال��دول  عاتق  على 
1)ج(  بالفقرة  ترتبط   – العاملي  االختصاص  ملبدأ  تطبيقاً  باقترافها  املتهمني  األشخاص 
طرف  ألي دولة  ميكن مبقتضاه  ال  التزام مطلق  1)ه(-، وهو  الفقرة  15 دون  امل��ادة  من 
أن تتحلل من أية مسؤولية قانونية تترتب على االنتهاكات اجلسيمة، أو جتيز ألي دولة 

طرف التحلل من هذه املسؤولية)29(.
جدير بالذكر أيضاً أنه ورد في املادة الثامنة من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
الثقافية( متثل جرائم حرب  أن أفعال االستيالء على ممتلكات العدو )مبا فيها ممتلكاته 
سواء ارتكبت خالل النزاعات املسلحة الدولية )الفقرة 2)ب()13((، أو غير الدولية )الفقرة 
اجلنائية  املالحقة  مسؤولية  األط��راف  ال��دول  على  يفرض  التنصيص  وه��ذا  2)ه()12((. 
وفقاً  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  االختصاص  انعقد  وإال  األفعال،  تلك  بارتكاب  للمتهمني 

ملبدأ التكاملية )املادتان )1( و)17( من نظام روما املؤسس للمحكمة اجلنائية الدولية.
من  باحلماية  املعني  اخلبراء  فريق  اجتماع  عن  املنبثق  التقرير  أبرز  آخر،  مستوى  على 
2009 احلاجة نحو سن تشريعات عقابية متشددة،  الثقافية في عام  االجتار باملمتلكات 
واعتبار االجتار باملمتلكات الثقافية )مبا في ذلك السرقة والنهب من املواقع األثرية( جرمية 
خطيرة وفقا للتشريعات الوطنية، ووفقاً أيضا للمادة )2( من اتفاقية األمم املتحدة بشأن 
)29(  حفيظة مستاوي، املسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد حماية املمتلكات الثقافية في النزاعات املسلحة، 

مجلة العلوم القانونية والسياسية، عدد 13، جوان/يونيو 2016، جامعة ديالى، العراق، ص 133.   
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املنظمة ضالعة  اجلماعات اإلجرامية  تكون  عندما  السيما  املنظمة عبر الوطنية،  اجلرمية 
فيها)30(. وإذا سار األمر على هذا النحو، سوف يكون باإلمكان معاجلة وتسهيل متطلبات 
العقوبات،  القضائية، وإصدار األحكام وتوقيع  القضائي واملالحقة  انعقاد االختصاص 
والتعاون مع هيئات إنفاذ القانون الوطنية، وتوقيع احلجوزات القضائية على املمتلكات، 
واالستفادة من وحدات وتقنيات التحقيق اخلاصة، والقيام بالتحقيقات الدولية، وتسليم 

املجرمني واملساعدة القانونية املتبادلة السترداد األصول غير املشروعة)31( .
من جهتها، دعت اجلمعية العامة، في قراريها )180/66( و)186/68( الدول األعضاء إلى 
من  ممكن  نطاق  أوسع  توفير  بهدف  القانونية  أطرها  مراجعة  في  االقتضاء،  عند  النظر، 
إلى  دعتها  كما  تاًمة،  معاجًلة  الثقافية  باملمتلكات  االجتار  مشكلة  ملعاجلة  الدولي  التعاون 
جعل االجتار باملمتلكات الثقافية، مبا فيه السرقة والنهب في املواقع األثرية وسائر املواقع 
مة،  الثقافية، جرمية خطيًرة حسب التعريف الوارد في املادة )2( من اتفاقية اجلرمية املنظَّ
على  النطاق  واس��ع  دول��ي  تعاون  إقامة  بغرض  االتفاقية  تلك  من  التامة  االستفادة  بغية 
مكافحة جميع أشكال وجوانب االجتار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم، وعماًل 

بتلك القرارات، وضعت الدول األعضاء املبادئ التوجيهية الدولية املذكورة أعاله )32(.
كما تبنّت اجلمعية العامة لألمم املتحدة القرار رقم )196/69( املتضمن املبادئ التوجيهية 
باملمتلكات  باالجتار  يتعلق  فيما  اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  منع  تدابير  بشأن  الدولية 
لتوجيه  مفيداً  إط��اراً  القرار  هذا  وضع  وقد  أخرى)33(،  جرائم  من  به  يتصل  وما  الثقافية 
الدول األعضاء في وضع وتعزيز سياسات العدالة اجلنائية وإستراتيجياتها وتشريعاتها 
من  ب��ه  يتصل  وم���ا  الثقافية  باملمتلكات  االجت����ار  م��ن��ع  م��ج��ال  ف��ي  ال��ت��ع��اون��ي��ة  وآل��ي��ات��ه��ا 
جرائم أخرى. وفي نفس السياق دائماً، شّدد املجلس االقتصادي واالجتماعي في قراريه 

عن اجتماع فريق اخل��ب��راء املعني باحلماية من االجتار  تقرير  واالجتماعي،  االقتصادي  املجلس     )30(
UNODC/  :باملمتلكات الثقافية، املعقود في فيينا من 24 إلى 2009/11/26، وثيقة األمم املتحدة رقم

CCPCJ/EG.1/2/2009، 12 /2010/2، فقرة 15، ص 4.
)31( Greg Borgstede, Cultural Property, the Palermo Convention, and Transnati -

nal Organized Crime, International Journal of Cultural Property, Vol. 21, August 
2014, p. 286. 

)32(   مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ورقة معلومات أساسية خاصة بحلقة 
العمل3 : تعزيز تدابير منع اجلرمية والعدالة اجلنائية للتصدِّي لألشكال املتطوِّرة للجرمية، مثل اجلرائم 
اإللكترونية )السيبرانية( واالجتار باملمتلكات الثقافية، مبا في ذلك الدروس املستفادة والتعاون الدولي، 

الدوحة 12-2015/4/19، وثيقة رقم: A/CONF.222/ 12 ، 2 /2015/2، فقرة 49. 
)33(   قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم )196/69(، املتضمن املبادئ التوجيهية الدولية بشأن تدابير منع 
اجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتعلق باالجتار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم أخرى، قرار 
 ،)196/A/RES/69( اتخذته اجلمعية العامة في 2014/12/18، الدورة 69، وثيقة األمم املتحدة رقم

الصادرة في 2015/1/26.
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الثقافية«،  باملمتلكات  االجتار  من  »احلماية  ب�:  املعنونني  و)2008/23()35(   )34()2004/34(
وكذا القرار رقم )2010/19( املعنون ب�: »التدابير الالزمة في سياق منع اجلرمية والعدالة 
أهمية  على  بها«)36(،  باالجتار  يتعلق  فيما  وبخاصة  الثقافية،  املمتلكات  حلماية  اجلنائية 
وجّدد  الصلة،  ذات  الدولية  للصكوك  وفًقا  عليه  وحفاظها  الثقافي  لتراثها  الدول  حماية 
باملمتلكات  االجت��ار  ومكافحة  منع  على  الدولي  التعاون  ض��رورة  على  تأكيده  املجل��س 
الثقافية بجميع جوانبه وحث الدول األعضاء واملؤسسات ذات الصلة على تعزيز اآلليات 
وتطبيقها تطبيًقا كامالً لتوثيق التعاون الدولي على منع جميع أشكال االجتار باملمتلكات 
الثقافية، ومحاكمة املتاجرين بها ومعاقبتهم، معتبرا بأن بدء نفاذ اتفاقية اجلرمية املنظمة 
قد أحدث قوة دفع جديدة في التعاون الدولي على مكافحة اجلرمية املنظمة عبر الوطنية، 
مما سيؤدي بدوره إلى اتباع نهج مبتكر وأوسع نطاًقا إزاء التعامل مع مختلف مظاهر 

تلك اجلرمية، مبا في ذلك االجتار باملمتلكات الثقافية.
في املمارسة العملية، سنّت كثير من الدول تشريعات خاصة مبكافحة ظاهرة التهريب 
واالجتار غير املشروع باملمتلكات الثقافية، ومن ذلك البلدان العربية األكثر تضررا من هذه 
الظاهرة، وقد أثمر هذا التنصيص التشريعي في هذه البلدان وغيرها عن ضبط سوريا 
ألكثر من )2200( قطعة أثرية عراقية، ووضعت األردن يدها على أكثر من )1000( قطعة، 
املتحدة نحو  الواليات  ضبطت  أثرية عراقية كما  من )300( قطعة  أكثر  إيطاليا  وصادرت 
)600( قطعة)37(. وفي نفس السياق دائما، كان لسّن القانون الفيدرالي السويسري لعام 
2005 املتعلق بالتحويل الدولي للممتلكات الثقافية أثر كبير في حجز ومصادرة املمتلكات 
2016، صادر مكتب  22 نوفمبر  إلى موطنها األصلي، فبتاريخ  املهرّبة، متهيدا إلعادتها 
االدعاء العام بجنيف تسع قطع أثرية قادمة من سوريا واليمن وليبيا)38(. ويعّد في هذا 
 )»National Stolen Property Act« NSPA( الصدد قانون املمتلكات الوطنية املسروقة

من  باحلماية  املتعلق   ،)2004/34( رقم  املتحدة  لألمم  التابع  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  )34(  قرار 
االجتار باملمتلكات الثقافية، اجللسة العامة 47، 21 /2004/7.

من  باحلماية  املتعلق   ،)2008/23( رقم  املتحدة  لألمم  التابع  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  )35(  ق��رار 
االجتار باملمتلكات الثقافية، اجللسة العامة 42، 24 /2008/7.

)36(  قرار املجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة رقم )2010/19(، التدابير الالزمة في سياق 
اجللسة  بها،  باالجتار  يتعلق  فيما  وبخاصة  الثقافية،  املمتلكات  حلماية  اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  منع 

العامة رقم 42، بتاريخ 24 /2008/7.
)37(  ياسر هاشم عماد الهياجي، دور املنظمات الدولية واإلقليمية في حماية التراث الثقافي وإدارته وتعزيزه، 
آدوماتو، )وهي حسب ويكيبيديا، مجلة نصف سنوية، محكمة، تصدر في اململكة العربية السعودية، عن 
34، شعبان  مركز عبدالرحمن السديري الثقافي، تعنى باألبحاث اخلاصة بآثار الوطن العربي(، العدد 

1437ه�/ يوليو 2016 م، ص 105.
)38( Laura Zani, op. cit.
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الصادر في الواليات املتحدة األمريكية في عام 2005  تقّدمياً للغاية، ليس فقط ألنه ُيجرِّم 
أعمال السرقة ونهب املمتلكات الثقافية، بل ألنه يسمح بتطبيق القوانني األجنبية اخلاصة 
األمريكيني  املواطنني  مواجهة  في  األمريكية  احملاكم  طريق  عن  الثقافي  التراث  بحماية 
األمريكي تطبيقاً  القضاء  أكثر من سابقة من طرف  بهذه اجلرائم. وقد وجدت  املتهمني 
شولتز  فريديريك  ضد  املتحدة  »ال��والي��ات  قضية  في  وباألخص  القانون،  ه��ذا  ألحكام 
U.S. v. Frederick Schults« وفيها قضت محكمة االستئناف بالدائرة الثانية لنيويورك 
املصري  للقانون  باملخالفة  مصرية  آث��ار  تهريب  بتهمة  »شولتز«  السيد  ضد  باحلبس 
الثقافية  املمتلكات  ملعاملة  مبّرر  أي  القضية  هذه  في  احملكمة  جتد  لم  كما  اآلث��ار،  حلماية 
اململوكة لدولة أجنبية على نحو مغاير عن املمتلكات األجنبية اململوكة من طرف متحف 
أو فرد عادي في معرض تفسيرها وتطبيقها لنص املادة )18( من هذا القانون)39(. وفي 
قضية أخرى أكثر حداثة، مت االستناد إلى ذات القانون، من بني أسانيد قانونية أخرى، 
 Hobby لوبي  »ه��وب��ي  شركة  ض��د  األمريكية  ال��ع��دل  وزارة  رفعتها  التي  ال��دع��وى  ف��ي 
من  القادمة  األثرية  والقطع  الفنية  التحف  من   )3450( استرداد  بغية  األمريكية   »Lobby
العراق بطريقة مشروعة، والتي اشترتها الشركة من بائعني من اإلمارات العربية املتحدة 
دخول  بأن  لنيويورك  الشرقية  املقاطعة  محكمة  قضت  القضية،  هذه  وفي  وإسرائيل، 
املعدل   1936 لعام   59 رقم  العراقي  اآلثار  لقانون  باملخالفة  األمريكي  التراب  القطع  تلك 
في عامي 1974 و1975، وأيضاً لقانون اآلثار والتراث العراقي رقم 55 لعام 2002، ميثّل 

انتهاكاً لقانون املمتلكات الوطنية املسروقة لعام 2005)40(.
الفرع الثاني

تدابير القمع اجلماعي لردع النهب واملتاجرة غير املشروعة في املمتلكات 
الثقافية العربية

يتيح الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ملجلس األمن، سلطة اتخاذ التدابير املناسبة، 
أو  الدوليني  واألم��ن  السلم  بتهديد  احلالة  تعلقت  ما  إذا  اجلماعي،  القمع  تدابير  فيها  مبا 
إخالل به أو حالة من حاالت العدوان )املادة 39(. وسوف تكون قرارات املجلس في هذا 
اإلطار ملزمة لكافة أعضاء هيئة األمم املتحدة )املادة 25(، بل وتسمو على أي التزام آخر 

)39( Howard N. Spiegler, The UNESCO Convention’s Role in American Cultural Pr -
perty Law: The Journey to U.S. v. Frederick Schultz, Museum International, Vol. 
57, No. 4, 2005, pp. 103 ff.

)40(  United States of  America v.  Hobby Lobby, United States District Court, Eastern 
District of New York, CV 17 – 3980, July 5, 2017, para.15.
https://www.justice.gov/usao-edny/press-release/file/978096/download، 
visited on :)21/7/2018( 
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اتفاقي للدول األعضاء )املادة 103(. ووفقاً لهذه السلطات املخولة ملجلس األمن مبوجب 
الفصل السابع من امليثاق، اعتمد املجلس قراره األول رقم 1483)2003()41( املتعلق باحلالة 
في العراق والكويت، وفيه شّدد على ضرورة احترام التراث األثري والتاريخي والثقافي 
والثقافية  التاريخية  واملواقع  اآلثار  مواقع  حماية  مواصلة  وض��رورة  للعراق،  والديني 
والدينية واملتاحف واملكتبات واآلثار)42(. كما قّرر املجلس بأن تتخذ جميع الدول اخلطوات 
املناسبة لتيسير إعادة املمتلكات الثقافية العراقية واألشياء األخرى ذات األهمية األثرية 
أخذت  التي  الدينية،  األهمية  وذات  النادرة  العلمية  األهمية  وذات  والثقافية  والتاريخية 
بصورة غير قانونية من املتحف الوطني العراقي واملكتبة الوطنية ومن مواقع أخرى في 
العراق منذ 6 آب/أغسطس 1990، مبا في ذلك فرض حظر على االجتار في هذه األشياء 

أو نقلها وكذلك األشياء املشتبه في كونها أخذت بصورة غير قانونية)43(.  
وفي 2015/2/12 اعتمد مجلس األمن قراراً آخر له حول حماية التراث الثقافي في العراق 
 ،2015/12/17 بتاريخ   )2015(2253 رقم  حتت  آخر  ق��راراً  ثم   ،)2015(2199 رقم  حتت 
وفيهما أدان تدمير التراث الثقافي، وأمر باتخاذ تدابير ملزمة قانوناً ملكافحة االجتار غير 
العراق ومن سوريا)44(. وبتأكيد  اآلتية من  الثقافية  األثرية واملمتلكات  بالقطع  املشروع 
املجلس في قراريه من جديد على ما ورد في قراره رقم 1483)2003(، ألزم جميع الدول 
والسورية  العراقية  الثقافية  باملمتلكات  االجت��ار  ملنع  املناسبة  التدابير  باتخاذ  األعضاء 
والدينية  النادرة  والعلمية  والثقافية  والتاريخية  األثرية  األهمية  ذات  األصناف  وسائر 
1990 ومن سوريا منذ  6 آب/أغسطس  التي نقلت بصورة غير قانونية من العراق منذ 
مما  األصناف،  هذه  في  احل��دود  عبر  التجارة  حظر  منها  بسبل   ،2011 آذار/م���ارس   15

)41(   قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 1483)2003(، اعتمد في 22 /2003/5، وثيقة األمم املتحدة 
رقم: RES/S/1483 )2003(  ، مؤرخة في 22 /2003/5.   

)42(  القرار نفسه، الديباجة.  
)43(   قرار مجلس األمن 1487)2003(، فقرة 7.

)44(   قرار مجلس األمن رقم 2199)2015(، اتخذه في جلسته 7379 املنعقدة في 2015/2/12، وثيقة األمم 
املتحدة رقم: )S/RES/2199 ) 2015، 2015/2/12. ُيشار إلى أنه مع نهاية 2016 كان هناك ما يقرب 
العراق  من  وردت  شبيهة  تقارير  مع  داع��ش،  لسيطرة  تخضع  سوريا  في  أثرية  قطعة   )100000( من 
اإليطالية  املنظم  اإلج��رام  شبكات  أن  اإليطالية   «La Stampa  الستامبا« صحيفة  أوردت  وقد  وليبيا. 
تتعامل مباشرة مع تنظيم داعش، وقد قامت بشراء عدد ضخم من القطع األثرية من هذا التنظيم بغية 
التي  إلى أن حجم اإليرادات  التجارة، فيشار  املالية لهذه  التقديرات  توزيعها في روسيا وآسيا. أما عن 
جتنيها داعش ومختلف التنظيمات اإلرهابية وشبكات اإلجرام املنظم تقدر ما بني 150 إلى 200 مليون 

دوالر أمريكي سنوياً. انظر:
Stephen Quillen، » Illicit antiquities trade threatening cultural heritage «، June 25، 
2017. https://thearabweekly.com/illicit-antiquities-trade-threatening-cultural-
heritage



الضمانات واآلليات القانونية الدولية لحماية واسترداد الممتلكات الثقافية العربية المتاجرة فيها بطريقة غير مشروعة

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - أبحاث المؤتمر السنوي الدولي الخامس 9 - 10 مايو  2762018

يتيح في نهاية املطاف عودتها اآلمنة إلى الشعبني العراقي والسوري، ودعا املجلس كال 
الدولية للشرطة  من منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونيسكو( واملنظمة 
االقتضاء،  املساعدة، حسب  تقدمي  إلى  األخرى  الدولية  )اإلنتربول( واملنظمات  اجلنائية 

في تنفيذ هذه الفقرة)45(. 
اتساقاً مع قرارات مجلس األمن ذات الصلة، أصدر مجلس أوروبا بتاريخ 2003 الالئحة 
رقم )2003/1210(، كما أصدر االحتاد األوروبي الالئحة رقم )2012/36(، ومبوجبهما 
أدلة  ما كانت هناك  إذا  العراق وسوريا  ال��واردة من  الثقافية  املمتلكات  مت حظر استيراد 
قوية على أن تلك املمتلكات خرجت دون موافقة من أصحابها الشرعيني أو نقلت بطريقة 

مخالفة للقانون لوطني لتلك الدول أو للقانون الدولي)46(.
وإيرلندا  املتحدة  اململكة  اتبعت   ،)2003(1483 رق��م  األم��ن  مجلس  ق��رار  ولتنفيذ  عملياً، 
يصبح  بحيث  التقليدي،  اإلثبات  عبء  عكس  خالل  من  التامة  املسؤولية  نهج  الشمالية 
األصل هو العلم باملصدر غير املشروع للممتلك الثقافي، إال إذا أثبت احلائز بأنه كان ال 
السوق  إقناع  في  املتمثلة  املعتادة  للصعوبات  بفعالية  التصدي  أمكن  وبهذا  بذلك.  يعلم 
العلم بالفعل غير  إثبات  على  العامة  النيابة  قدرة أعضاء  وعدم  الواجب  احلرص  بتوخي 
غير مشروعة)47(. ودائماً في إطار تنفيذ  ُمتحصل عليها بطرق  قطع  شراء  عند  املشروع 
قرار مجلس األمن سالف الذكر، صادرت إيطاليا أكثر من )300( قطعة أثرية عراقية، كما 
صادرت سوريا أكثر من )200( قطعة، ومت وضع اليد على أكثر من )3000( قطعة أثرية، 
أما األردن فقد صادرت أكثر من )1000( قطعة، ومت وضع اليد في الواليات املتحدة على 

حوالي )600( قطعة)48(.
عملياً دائماً، وتنفيذاً لقرارات مجلس األمن سالفة الذكر املتعلقة بالعراق، أعادت الواليات 
إلى  أثرية وفنية  أكثر من ثالثة آالف قطعة   2015 إلى غاية يوليو   2005 املتحدة منذ عام 

)45(   قرار مجلس األمن رقم 2199)2015(، فقرة 17.
)46( Commission européenne, Questions et réponses sur les importations illégales de 

biens culturels utilisées pour financer le terrorisme, Fiche d’information, Bruxel-
les, le 13 juillet 2017, pp. 2, 4. 

دليل املناقشة املواضيعية حول احلماية من االجتار غير املشروع  )47(  املجلس االقتصادي واالجتماعي، 
-17 فيينا   ،19 ال��دورة  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،  األمانة،  من  مذكرة  باملمتلكات الثقافية، 

E/CN.15 ،2010/5/21/6 /2010، 2/23/ 2010، فقرة 36، فقرة 21.
)48(  انظر بتفصيل أكبر في موضوع سرقة املمتلكات الثقافية العراقية: حيدر أدى الطائي، سرقة املمتلكات 
الثقافية العراقية في ضوء قواعد القانون الدولي، مجلة احلقوق، جامعة املستنصرية، السنة السادسة، 

املجلد الرابع، العدد السادس عشر والسابع عشر، 2012.
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العراق)49(. وفي نفس السياق، واستناداً إلى ذات القرارات، راسلت دولة العراق رسمياً 
الواليات املتحدة األمريكية إلعادة اآلالف من القطع األثرية املهربة بعد 2003 عبر اإلمارات 
وإسرائيل، واملشتراة من قبل شركة )هوبي لوبي Hobby Lobby( األميركية)50(. وبناء 
على ذلك الطلب، رفعت وزارة العدل األمريكية دعوى قضائية مدنية ضد الشركة، وعلى 
إثرها وافقت متاجر »هوبي لوبي« في يوليو/متوز2017 على تسليم )3450( قطعة أثرية 
عراقية إلى السلطات األمريكية ودفع ثالثة ماليني دوالر لوزارة العدل األمريكية تسوية 
للدعوى املرفوعة ضدها)51(. وفي الواقع، فإن الواليات املتحدة األمريكية كانت قد تبنّت 
مجموعة من النصوص القانونية استجابة لقرارات مجلس األمن ذات الصلة، وكانت هذه 

النصوص هي سند محكمة املقاطعة الشرقية لنيويورك للفصل في هذه القضية)52(.

)49(   السفارة األمريكية والقنصليات في العراق، »الواليات املتحدة األمريكية تعيد قطعة أثرية من التراث العراقي إلى 
العراق«، 2015/7/15.

https://iq.usembassy.gov/ar/united-states-repatriates-cultural-heritage-ob-
jects-fragments-government-iraq-ar/ visited on: )21/07/2018(.

)50(   قناة الغربية، »العراق يطلب من واشنطن استعادة آالف القطع األثرية املهربة«، 2017/7/20.
https://www.algharbiyanews.com/؟p=83366، visited on: )21/7/2018(.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى قيام شركة )هوبي لوبي( األمريكية، التي مقرها أوكالهوما سيتي، في 
إطار برنامج إلنشاء متحف الكتاب املقّدس، بشراء مجموعة أثرية كبيرة ذات أصل عراقي بداية من عام 
2009، وفي بدايتها لتكوين مجموعتها األثرية نبّهها خبير في قانون حقوق امللكية الثقافية إلى توخي 
احلذر عند شراء اآلثار من العراق ألنها في بعض احلاالت سرقت من مواقع أثرية، وعلى الرغم من هذا 
التحذير وحتذيرات أخرى، فإن الشركة اشترت في ديسمبر/كانون األول 2010 آالف القطع، من وسيط 
ودون أن تلتقي باملالك املزعوم، حيث شحن تاجر مقيم في اإلمارات العربية املتحدة طروداً حتتوي على 
بيانات مزيفة  أوكالهوما سيتي حتمل  إلى ثالثة عناوين مختلفة لشركة )هوبي لوبي( في  أثرية  قطع 
تصف محتويات الطرود بأنها ”بالطات من السيراميك“ أو ”بالطات من الطمي«. انظر: متاجر )هوبي 
لوبي( تصنع نسخاً من آثار عراقية في تسوية مع وزارة العدل األمريكية، وكالة رويترز، لوس أجنلس، 

.2017/7/ 6
https://ara.reuters.com/article/entertainmentNews/idARAKBN19R087,visited 
on: (21/7/2018)
)51( United States of  America v.  Hobby Lobby, op. cit., para. 52.
)52(   وقد كانت الدعوى املرفوعة ضد الشركة تستند إلى مجموعة من النصوص القانونية األمريكية، وعلى 
 31 القسم  في  تضمن  وال��ذي   »Code of Federal Regulations  « الفيدرالي  الضبط  قانون  األخ��ص 
)اجلزء 575( حظراً عاماً على استيراد أي سلعة قادمة من العراق منذ عام 1990، وقد عّدل القانون املذكور 
الثقافية  املمتلكات  استيراد  حظر  على  ويبقي  االستيراد  على  العام  احلظر  عن  ليتخلى   ،2004 عام  في 
والقطع األثرية القادمة من العراق ابتداء من تاريخ 6 آب/أغسطس 1990. وفي عام 2010 مت تعديل الئحة 
31 من قانون الضبط الفيدرالي( وعوضت ب�:  العقوبات املفروضة على العراق )التي كانت ضمن القسم 
- Iraq Stabilization and Insurgency Sanctions R  »الئحة استقرار العراق وعقوبات العصيان 
القوى االقتصادية  الواردة في قانون  العقوبات اجلنائية واملدنية  الالئحة  أدمجت هذه  gulations«، وقد 
 United States 50 من قانون الواليات املتحدة  1705 من القسم  للطوارئ الدولية )واملدرج في الفصل 

United States of America v.  Hobby Lobby، op. cit.، para. 17 :انظر .«Code 
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املبحث الثاني
آليات استرداد املمتلكات الثقافية املتاجر فيها 

بطريقة غير مشروعة
يشير الوضع القانوني الراهن إلى وجود مجموعة متنوعة من آليات استرداد املمتلكات 
ألولوياتها  وف��ق��اً  إح��داه��ا  واستثمار  استخدام  العربية  للبلدان  ميكن  بحيث  الثقافية، 
خانة  في  تصنّف  آليات  بني  اإلط��ار  هذا  في  التمييز  ميكن  وعموماً،  املالية.  وإمكانياتها 
)املطلب األول(، وآليات أخرى بديلة ليست  التحاكمية  الطبيعة  أو ذات  التنازعية  اآلليات 

ذات طابع حتاكمي )املطلب الثاني(.

املطلب األول
اآلليات التحاكمية لرد أو إعادة املمتلكات الثقافية العربية

تنقسم آليات التحاكم إلى آلية التقاضي )الفرع األول( وآلية التحكيم )الفرع الثاني(.
الفرع األول

آلية التقاضي لرد أو إعادة املمتلكات الثقافية العربية
أوالً- القضاء الوطني:

1 - األساس القانوني للتقاضي أمام احملاكم الوطنية: 
تفرض املادة )13( من اتفاقية اليونيسكو لعام 1970 على الدول األطراف مجموعة من 
االلتزامات، ومن بينها ما ورد في الفقرة )ج(: “تتعهد الدول األطراف في االتفاقية، 
مبا يتفق وقوانينها بأن تقبل دعاوى استرداد املمتلكات الثقافية املفقودة أو املسروقة 
والواضح من هذا النص  التي يقيمها أصحابها الشرعيون أو التي تقام باسمهم”. 
أن هناك إمكانية للدولة صاحبة املمتلكات الثقافية املفقودة أو املسروقة للجوء إلى 
القضاء الوطني للدولة، التي توجد بها تلك املمتلكات لرفع دعاوى الرّد وليس فقط 
7/ب/2( من  )امل��ادة  أن  الطرح، هو  ما يؤكد هذا  الدبلوماسية. ولعل  الوسائل  عبر 
نفس االتفاقية بيّنت صراحة بأن أداة املطالبة باحلجز واإلعادة هي حصرياً الطرق 
الطرح على  تبنّي نفس  االتفاقية  نيّة واضعي  الدبلوماسية دون غيرها، ولو كانت 

مستوى مطالبات الرّد وفقاً للمادة )13( لتم التنصيص على ذلك صراحة. 
الواليات  أصدرته  الذي  اإلعالن  إلى  بالرجوع  الطرح  هذا  يتأكد  أخرى،  جهة  ومن 
أن  اإلع��الن  في  ورد  ما  بني  ومن  االتفاقية،  على  تصديقها  حني  األمريكية  املتحدة 
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الواليات املتحدة تفهم بأن وسائل استرجاع املمتلكات الثقافية وفقاً للفقرة الفرعية 
)د( هي اإلجراءات القضائية املشار إليها في الفقرة الفرعية )ج( من املادة )13(، وأن 
التي  الدولة  الطلب، على أن تقدم  التي تلّقت  الدولة  هذه اإلج��راءات تخضع لقانون 
قّدمت الطلب ما يلزم من أدلّة)53(. ومثل هذا احلكم الوارد في الفقرة )ج( من املادة 
)13( سوف يتيح للدول العربية الست عشرة األطراف في االتفاقية إمكانية الولوج 
إلى قضاء الدول التي لديها املمتلكات الثقافية العربية املسروقة، سواء كانت أجنبية 
لغيرهم  اإلمكانية  يتيح  س��وف  أيضاً  ولكنه  االتفاقية،  أط��راف  من  عربية  دوالً  أم 

للولوج إلى قضاء تلك الدول لرفع مثل هذه املطالبات. 
القطع  على  يقتصر   1970 لعام  اليونيسكو  اتفاقية  نطاق  ب��أن  التوضيح  ينبغي 
القطع املسروقة  املسروقة من مجموعات عامة مدرجة في قوائم جرد، وال يشمل 
أفراد عاديني أو من مواقع مملوكة للقطاع اخلاص، كما أن مبادرات  واململوكة من 
املطالبة تتم حصرياً من طرف الدولة أو أحد أجهزتها املتخصصة، وبخالف ذلك، 

يتعذر على األفراد العاديني االستعانة بها)54(. 
إمكانية  تبقى   ،1970 لعام  اليونيسكو  اتفاقية  إط��ار  خ��ارج  حتى  بأنه  نذّكر  أخيراً، 
التقاضي متوفرة، متى سمحت القوانني الداخلية للدولة املوجود بها املمتلك الثقافي 
والقضائي  القانوني  بالتعاون  اخلاصة  الثنائية  االتفاقيات  سمحت  متى  أو  بذلك، 
آليات  على  تنص  لم  التي  األط��راف  متعددة  االتفاقيات  مستوى  على  وحتى  بذلك. 
التسوية، فإن فرص التقاضي أمام احملاكم الوطنية تبقى خياراً قائماً دائماً، وبالذات 

من منظور كونها آلية سلمية لتسوية املنازعات.
2 - التقاضي أمام احملاكم الوطنية من منظور اتفاقية يونيدروا لعام 1995:

املمتلكات  رد   )1( وهما:  أساسيتني  فئتني  1995على  لعام  يونيدروا  اتفاقية  تنطبق 
الثقافية املسروقة)55(؛ و)2( إعادة املمتلكات الثقافية التي صّدرت بطريقة مشروعة)56(. 
)53( UNESCO, Legal Instruments, Convention on the Means of Prohibiting and Pr -

venting the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, 
Declarations and Reservations, United States of America [at the time of ratifi-
cation]. at:  http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.html#RESERVES

)54(  Lyndel V. Prott, UNESCO and UNIDROIT: A Partnership against Trafficking in 
Cultural Objects, Uniform Law Review, No.1, 1996, p.62.

ُيستخرج  أو  مشروعة  غير  تنقيب  عمليات  طريق  عن  ُيستخرج  ثقافي  ممتلك  أي  مسروقة  قطعة  ُيعّد    )55(
أعمال  فيها  جتري  التي  الدولة  ألحكام  مشروعة طبقاً  غير  بطرق  به  ويحتفظ  مشروعة،  غير  بطريقة 

التنقيب. )املادة 3، فقرة 2(.
=)56(  يعتبر ممتلكاً ثقافيا مصّدراً بطريقة مشروعة، بحسب االتفاقية، املمتلك الثقافي الذي يكون قد صّدر 
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يستخدم   »Restitution »ال��رّد  اصطالح  أن  االصطالحي،  املستوى  على  واملالحظ 
بينما  املسروقة،  املمتلكات  أو  احل��رب  أوق��ات  في  ُنهبت  التي  املمتلكات  عن  للتعبير 
يفّضل مصطلح »اإلعادة Return« للممتلكات املنقولة من طرف الدول االستعمارية 
وإعادتها إلى بلد املنشأ، باإلضافة إلى حاالت التصدير غير القانوني)57(. وعلى خالف 
واإلعادة  باالسترداد  اخلاصة  املطالبات  جتعل  التي   1970 لعام  اليونيسكو  اتفاقية 
رهينة بتحرك الدولة املعنية حصرياً دون غيرها من ُمالّك املمتلكات الثقافية )األفراد 
أو املتاحف اخلاصة مثالً(، على أن يكون املمتلك الثقافي املطلوب محل جرد وطني؛ 
فإن اتفاقية يونيدروا توسعت كثيراً، ففرص التقاضي أمام احملاكم األجنبية سوف 
تكون متاحة لكل مالك املمتلكات الثقافية محل املطالبة مبن فيهم األفراد أو املتاحف 
أن  اشتراط  ودومنا  غيرهم،  أو  القبلية  املجتمعات  أو  الدينية  اجلماعات  أو  اخلاصة 

تكون تلك املمتلكات مسجلة من طرف دولهم أو محالً جلرد وطني)58(. 
تتيح املادة 16 من اتفاقية يونيدروا لعام 1995 إمكانية التقاضي الوطني، ولكن فقط 
في احلالة التي تعلن فيها الدولة التي تتواجد بحوزتها املمتلكات الثقافية استعدادها 
مختصة  سلطة  أي  أو  احملاكم  إلى  مباشرة  بالتوجه  اإلع��ادة  أو  ال��رّد  طلبات  لتلّقي 
أخرى متواجدة لديها )فقرة أ(، أو بالتوجه إلى السلطة أو السلطات املكلفة من هذه 
املختصة في  السلطات  أو  إلى احملاكم  املطالبات وبرفعها  الدولة باستالم مثل هذه 
الدولة )فقرة ب()59(. وباإلضافة إلى الشرط األول املذكور أعاله، هناك شرط ثان 
مؤقتاً من أراضي الدولة الطالبة ألغراض مثل العرض أو إجراء بحوث عليه أو ترميمه، مبوجب ترخيص 
صادر طبقاً لقانونها الذي ينظم هذا التصدير بهدف حماية تراثها الثقافي، ولم يرد إليها وفقاً ألحكام 

الترخيص املذكور. )الفقرة 2 من املادة اخلامسة(.
)57( Marie Cornu, Marc-André Renold, New Developments in the Restitution of 

Cultural Property: Alternative Means of Dispute Resolution, International Journal 
of Cultural Property, No. 17, 2010, p. 2.  
وفي الواقع لم يستقر املجتمعون خالل األشغال التحضيرية التفاقية يونيدروا لعام 1995 على اتفاق 
اتفاقية  في  يرد  لم  االصطالحي  التفريق  هذا  مثل  أن  املشكلة  وكانت  ومستفيض،  طويل  نقاش  بعد  إال 
اليونيسكو لعام 1970 وال في نهج عمل اللجنة الدولية احلكومية املنشأة من طرفها، هذا من جهة. ومن 
جهة ثانية، كانت هناك مشاكل ترتبط إلى حد ما مبجال انطباق االتفاقية، ليستقر الرأي أخيراً على ربط 
غير  بطريقة  املصّدرة  باملمتلكات  »اإلع��ادة«  واصطالح  املسروقة،  الثقافية  باملمتلكات  »ال��رّد«  مصطلح 

مشروعة. انظر:
UNIDROIT Secretariat، UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported 
Cultural Objects: Explanatory Report «،  Uniform Law Review، No. 3، 2001، p. 488.

)58(  Lyndel V. Prott, UNESCO and UNIDROIT…, op. cit., p. 62.
)59(  بالوقوف عند هذا الشرط، ُيشار مثالً إلى أن اجلزائر، التي صدقَّت على االتفاقية بتاريخ 2015/4/9 
 16 امل��ادة  من   1 للفقرة  وفقاً  بأنه،  أعلنت  قد   ،2015/10/1 بتاريخ  إليها  بالنسبة  نافذة  وأصبحت 
مباشرة  الطلب  توجيه  )أ(  طريق:  عن  اإلع��ادة  وطلبات  احلقوق  رد  مطالبات  تقدمي  ميكن  االتفاقية،  من 

=

=
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الثقافية  املمتلكات  صاحبة  الدولة  من  كل  تكون  أال  وه��و   ،)3/13( امل��ادة  في  ورد 
والدولة املتواجدة لديها تلك املمتلكات، أعضاء في نفس الوقت في منظمات التكامل 
االقتصادي أو في هيئات إقليمية، قد أعلنتا في إطار عالقاتهما معاً االلتزام بتطبيق 
النظم الداخلية لهذه املنظمات والهيئات، وعدم االلتزام بالتالي باألحكام الواردة في 

هذه االتفاقية والتي يتطابق نطاق تطبيقها مع نطاق العمل بتلك النظم)60(. 
حددت املادة )3( من االتفاقية اإلجراءات القضائية اخلاصة بإعادة املمتلكات الثقافية 
املسروقة، حيث ُتقدم املطالبة برد أي ممتلك ثقافي في غضون فترة أقصاها ثالث 
سنوات بدًءا من التاريخ الذي يعلم فيه املُطالب مبكان وجود املمتلك وهوية حائزه. 
وفي جميع احلاالت تُقدم املطالبة في غضون فترة أقصاها خمسون سنة بدًءا من 
تاريخ حدوث السرقة )الفقرة 3()61(، على أال تسري أحكام هذه االتفاقية بأثر رجعي 
املادة  من  يتّضح  التطبيق،  الواجب  للقانون  وبالنسبة   .)2 و   1 فقرتان   ،10 )امل��ادة 
إمكانية استبعاد قواعد االتفاقية،  الوطنية  )1/9( من نفس االتفاقية، بأن للمحاكم 
لتطبيق قواعد أخرى قد تراها أكثر مالءمة للفصل في املنازعة. وعلى األرجح، فإن 
احملكمة قد تعود أساساً لقواعد تنازع القوانني التي تنطبق في حاالت النزاع اخلاص 
ذي الطابع الدولي، والتي سوف تتولّى حتديد القانون الواجب التطبيق )وفي الغالب 
سوف يتم تطبيق قانون وقوع الفعل املنشئ لاللتزام )lex causae()62(.  أما بخصوص 
بأن  ُتوّضح   )2/9( فاملادة  باإلعادة،  أو  بالرّد  اخلاص  احملكمة  حكم  تنفيذ  إج��راءات 
األحكام القضائية التي تصدر عن أي محكمة طرف في االتفاقية في مطالبات الرّد أو 
التعويض، ال تتمتع بأي ميزة عن باقي األحكام األجنبية التي يراد تنفيذها في الدولة 
الطالبة، إذ تبقى عرضة ملمارسة الرقابة من طرف القاضي الوطني، ولن تكون قابلة 

أو  الدبلوماسية  القنوات  خالل  من  ب(   ( الثقافي؛  التراث  حماية  عن  املسؤولة  اجلزائرية  السلطات  إلى 
بتاريخ  االتفاقية  على  صدقَّت  التي  تونس  أم��ا  القضائي.  الشق  تستبعد  فهي  وبالتالي،  القنصلية. 
2017/3/2 وأصبحت نافذة بالنسبة إليها بتاريخ 2017/9/1. فقد أعلنت بأنه، وفقاً للمادة )1/16( 
من االتفاقية، يجوز تقدمي مطالبات رد املمتلكات الثقافية أو إعادتها وفقاً لإلجراءات املنصوص عليها في 
املادة )1/16/«أ« و«ج«(.  وهذا يعني إمكانية االلتجاء مباشرة إلى احملاكم التونسية في طلبات الرّد أو 

اإلعادة التي ترفعها دولة طرف أخرى. انظر املوقع الرسمي للمعهد الدولي لتوحيد القانون اخلاص:
https://www.unidroit.org/status-cp/281-instruments/cultural-property/cult -
ral-property-convention-1995/status/1479-1995-article-16
)60(  طرح هذا الشرط بالذات من طرف مجلس االحتاد األوروبي املفاوض، ومت إدراجه ضمن االتفاقية على 

النحو الوارد في الفقرة 3 من املادة 13. 
UNIDROIT Secretariat، op. cit.، p.556 .

)61(  استثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز ألي دولة متعاقدة أن تعلن أن املطالبة يجب أن ُتقدم في غضون مهلة 
أقصاها 75 سنة أو أي مهلة أطول من ذلك ينص عليها قانونها )الفقرة 5 من املادة 3(.

 UNIDROIT Secretariat، op. cit.، p.546. )62(

=
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للتنفيذ إال بعد مهرها بالصيغة التنفيذية املطلوبة في األحكام الوطنية)63(.  
3 -  تطبيقات للتقاضي الوطني والصعوبات املقترنة به:

هناك بعض التطبيقات العملية لهذا النوع من اآلليات، ومن ذلك ما مت في نيسان/
نحو  على  تصديرها  مت  ثقافية  حتفة   )156( الصني  إلى  أُعيدت  حني   ، أبريل2008 
غير مشروع إلى الدامنارك، وذلك عقب طلب للرّد قدمته الصني إلى محكمة محلية 
دامناركية)64(. وفي قضية أخرى، صدر احلكم فيها بتاريخ 2011/1/31، خسرت 
 ،«  .Odyssey Marine Exploration Inc البحري  لالستكشاف  »أوديسا  شركة 
وهي شركة أمريكية تّدعي أنها »قائدة العالم في استكشاف حطام السفن في أعماق 
السلطات  إل��ى  تعيد  ب��أن  أمريكية  فيدرالية  محكمة  حلكم  االستئناف  احمليطات«، 
اإلسبانية سبعة عشر طناً من العمالت الذهبية والفضية كانت قد أخرجت وفق االسم 
)الفرقاطة  اإلسبانية  احلرب  سفينة  من   »Black Swan السوداء  »البجعة  الرمزي  
 )Nuestra Senora de las Mercedes ميرسيديس  الس  دي  سينيورا  نيوسترا 
التي أغرقها األسطول اإلجنليزي أثناء معركة الرأس البحري لسانت ماري في عام 
أوديسا  شركة  اضطرت  سنوات،  خمس  دام��ت  قوية  قانونية  معركة  وبعد   ،1804
إلى أن متتثل حلكم احملكمة برد شحنة السفينة احلربية مرسيديس إلى السلطات 
اإلسبانية، وقد أعتبر هذا احلكم نصراً تاريخياً للدفاع عن التراث املغمور باملياه)65(. 
التقاضي قليلة نسبياً، ورمبا يرجع ذلك إلى  العلمية إلجراءات  التطبيقات  إجماالً، تبقى 
التكلفة املالية الباهظة  للدعاوى املدنية الدولية لغرض رّد أو إعادة املمتلكات الثقافية، مما 
من  والعديد  النامية  للبلدان  بالنسبة  مستحيلة  بل  مغرية  غير  الدعاوى  هذه  مثل  يجعل 
املالكني اخلواص)66(، اللهم إال في احلاالت التي تكون فيها األدلة واضحة أو القيمة املالية 
واملعنوية للممتلكات املطلوبة تبّرر تلك التكاليف. وقد يبدو هذا األمر جلياً لو رجعنا مثالً 
إلى اتفاقية يونيدروا التي تنص في مادتها )4/6( على أن تتحمل الدولة الطالبة النفقات 
في  الطالبة  الدولة  حق  يحفظ  النص  ذات  كان  وإن  الثقافي،  املمتلك  إع��ادة  على  املترتبة 
استرداد تلك النفقات من أي شخص آخر. هذا إلى جانب أن الدولة الطالبة تبقى ملزمة 
)63( UNIDROIT Secretariat، op. cit.، p.547 . 

)64(   اللجنة احلكومية، تقرير األمانة، مرجع سابق، ص 10.
)65(Thijs J. Maarleveld, Ulrike Guérin and Barbara Egger )Edit(, Manual for Act -

vities directed at Underwater Cultural Heritage:  Guidelines to the Annex of the 
UNESCO 2001 Convention, UNESCO, 2013, p.29.  

)66( Lyndel V. Prott, The UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported 
Cultural Objects – Ten Years On, Uniform Law Review, 2009, p. 217.  
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في مواجهة احلائز حسن النية الذي اقتنى هذا املمتلك بعد تصديره، بأن متنحه تعويضاً 
عادالً ومعقوالً، حسب منطوق الفقرة األولى من ذات املادة، وذات احلكم ورد في الفقرة 

األولى من املادة الرابعة من االتفاقية في مطالبات رّد املمتلكات املسروقة.
وحتى لو جتاوزنا إشكالية التكلفة املالية إلجراءات التقاضي، تطرح اتفاقية يونيدروا لعام 
1995 إشكالية أخرى، وهي أن عملية اإلعادة لن تكون تلقائية مبجرد إثبات الدولة الطالبة 
مللكيتها للممتلك الثقافي، بل يجب أن تثبت نفس الدولة بأن نقل ذلك املمتلك الثقافي سبّب 

ضرراً خطيراً ألحد مصاحلها التي أوردتها الفقرة الثالثة من مادتها اخلامسة)67(.
ثانياً- القضاء الدولي:

وإعادة  باسترداد  املرتبطة  املنازعات  حلل  أيضاً  متاحة  وسيلة  ال��دول��ي  القضاء  ميثل 
املمتلكات الثقافية املنهوبة واملتاجر فيها بطرقة غير مشروعة، وقد متثل الفقرة الرابعة 
من املادة )25( من اتفاقية حماية التراث الثقافي املغمور باملياه لعام 2001 مدخالً ملثل هذا 
النوع من التقاضي، ووفقاً لهذه املادة ينطبق على تسوية النزاعات، في حال فشلت عملية 
التفاوض أو عدم اللجوء إلى الوساطة أو فشل الوساطة، أي إجراء تختاره دولة طرف 
في هذه االتفاقية وفي اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار مبوجب املادة )287( منها، إال 
إذا كانت هذه الدولة الطرف وقت التصديق على هذه االتفاقية أو قبولها أو االنضمام إليها 
أو املوافقة عليها، أو في وقت الحق، قد اختارت إجراء آخر وفقاً للمادة )287(. وبالرجوع 
إلى نص هذه املادة، في فقرتها األولى، جندها تتيح خياراً للدولة الطرف وقت توقيعها 
أو تصديقها أو انضمامها، أو في أي وقت بعد ذلك، في أن تصدر إعالنا مكتوباً تختار 
فيه واحداً أو أكثر من وسائل التسوية ومن بينها: )أ( احملكمة الدولية لقانون البحار و/
تبقى   ،2001 لعام  اليونيسكو  اتفاقية  إطار  خارج  وحتى  الدولية.  العدل  محكمة  )ب(  أو 
إمكانية التقاضي أمام محكمة العدل الدولية، متى اتفق أطراف النزاع على إحالة قضيتهم 

إلى هذه احملكمة )املادة 35 وما بعدها من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية(.
عملياً أتيحت الفرصة حملكمة العدل الدولية – عندما كانت القضية باألساس تتعلق بنزاع 

)67(   بينت الفقرة الثالثة من املادة )5( احلاالت التي ميكن فيها للمحكمة إصدار احلكم باإلعادة وهي: إذا كان 
انتقال املمتلك الثقافي من أراضي الدولة الطالبة يلحق ضرراً خطيراً بالصون املادي للممتلك أو املوقع 
الذي يوجد فيه و/أو يلحق ضرراً  خطيراً بتكامل ممتلك ثقافي مركب و/أو يلحق ضرراً  خطيراً بصون 
املعلومات التي تتسم بطابع علمي أو تاريخي على سبيل املثال و/أو يلحق ضرراً خطيراً  باالستعمال 
التقليدي أو الشعائري للممتلك املعني من جانب جماعة قبلية أو محلية، أو ثبت أن املمتلك ينطوي على 

أهمية بالغة بالنسبة إلى هذه اجلماعة القبلية أو احمللية.



الضمانات واآلليات القانونية الدولية لحماية واسترداد الممتلكات الثقافية العربية المتاجرة فيها بطريقة غير مشروعة

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - أبحاث المؤتمر السنوي الدولي الخامس 9 - 10 مايو  2842018

حدودي بني كمبوديا وتايلند بشأن السيادة على معبد برياه فيهيار ومحيطه)68( - للفصل 
في عملية إعادة املمتلكات الثقافية في قضية معبد برياه  فيهيار، عندما ألزمت تايلند بأن 
تعيد إلى كمبوديا أية منحوتات أو متاثيل أو أجزاء من نصب تذكارية أو مناذج مصنعة 
من احلجر الرملّي أو الفخاريات األثرية التي قد تكون السلطات التايلندية نقلتها من املعبد 

أو منطقة املعبد منذ تاريخ احتالل تايلند للمعبد عام 1954)69(.
الفرع الثاني

التحكيم الدولي
املمتلكات  تخص  التي  املنازعات  حلل  املستخدمة  السلمية  الطرق  أح��د  التحكيم  ميثّل   
لالتفاق  النزاع  لطرفي  اإلمكانية  يونيدروا  اتفاقية  من   )2/8( املادة  تتيح  حيث  الثقافية، 
من  )2/7/ب(  امل��ادة  في  ال��واردة  الصيغة  أن  كما  حتكيم.  هيئة  على  النزاع  عرض  على 
الدولة  تطالب  األرجح  وعلى  بل  اخليار،  هذا  تستبعد  ال   ،1970 لعام  اليونيسكو  اتفاقية 
املطلوبة بقبول طلبات الرّد عن طريق التحكيم إذا كان هذا هو مطلب الدولة الطالبة، وحتى 
خارج اإلطار االتفاقي سالف الذكر، يبقى خيار التحكيم، سواء كان فيما بني الدول أو بني 
دولة وطرف من أطراف القانون اخلاص، أمراً ممكناً دائماً متى توافق أطراف النزاع على 

ذلك. 
ذلك  ومع  الثقافية،  باملمتلكات  املتعلقة  املنازعات  حلل  التحكيم  إلى  ُيلجأ  ما  نادراً  عملياً، 
ألتمان  »ماريا  قضية  في  الصادر  التحكيمي  احلكم  أهمها  لعل  التطبيقات،  بعض  هناك 
Maria Altmann ضد جمهورية النمسا«. وفي هذه القضية، بدأت ماريا ألتمان )إحدى 
 ،1999 النازية واملقيمة في الواليات املتحدة( في عام  اليهوديات خالل احلقبة  الناجيات 
 ،«  Gustav Klimt كليمت  »غوستاف  للرسام  لوحات  ست  الستعادة  قانونية  معركة 
املعروضة في املتحف الوطني بالنمسا، ومن بينها اللوحة التي رسمت فيها عمتها »آديل 
 .«  Woman in Gold الذهب  »امرأة من  ب�  Adèle Bloch-Bauer، واملعروفة  بوار  بلوخ 
وكانت هذه اللوحات التي انتقلت ملكيتها إلى  Adèle Bloch-Bauer قد سرقت من طرف 

زوجها خالل احلقبة النازية في النمسا.
 وبعد سلسلة طويلة من اإلجراءات القضائية، وصلت القضية إلى احملكمة العليا بالواليات 
املتحدة األمريكية في عام 2004، حيث رفعت هذه األخيرة احلصانة القضائية عن الدولة 
النمسا،  في  صدر  مستقل  حتكيمي  حكم  عبر  النهاية  في  »آلتمان«  لتنتصر  النمساوية، 

)68(  انظر: اجلمعية العامة لألمم املتحدة، تقرير محكمة العدل الدولية للفترة 2011/7/31-2010/8/1، 
الدورة 66، وثيقة األمم املتحدة A/66/4، نيويورك، 2011، ص 66 وما يليها.

)69(   ياسر هاشم عماد الهياجي، مرجع سابق، ص 105.
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2006. وكان هذا  ومتت إعادة خمس من اللوحات املسروقة إلى لوس أجنلوس في عام 
أكبر رّد )من الناحية النقدية( لألعمال التي سرقت خالل الفترة النازية. وحالياً تعرض 
اللوحة الشهيرة »إمرأة من ذهب« مبتحف في مانهاتن بالواليات املتحدة األمريكية، بينما 
حكمها  من  أشهر  بعد  التحكيمية  احملكمة  ذات  عن  صدر  آخر  حتكيمي  حكم  هناك  كان 
تعود  والتي  السادسة،  للوحة  آلتمان«   « السيدة  أحقية  بعدم  احملكمة  قررت  وفيه  األول 

ملالك آخرين. 
وقد أثارت هذه القضية الكثير من النقاشات القانونية، وبالذات على مستوى حكم احملكمة 
العليا في الواليات املتحدة الذي أتاح اإلمكانية القانونية ملقاضاة دولة أجنبية من طرف 
فرد بسبب انتهاك ألحكام القانون الدولي العام، دون إثارة لقضية احلصانة القضائية 
أطراف  اتفاق  أعلن  قد  ذلك  بعد  كان  العليا  احملكمة  قرار  أن  ولو  الدولة،  بها  تتمتع  التي 
النزاع على الدخول في إجراءات التحكيم لتسوية القضية، وهو ما مت فعالً من طرف هيئة 

حتكيم مستقلة بالنمسا كما سبق بيانه)70(. 
 أخيراً، وبغية االستخدام األمثل لآلليات التحاكمية، يحسن بالبلدان العربية قبل اختيار 
طريق وآلية االسترداد أن يكون لديها إملام شامل باملنظومة القانونية الدولية والوطنية 
التي  الثقافي  التراث  اليونيسكو اخلاصة بقوانني  السواء. وقد تكون قاعدة بيانات  على 
العربية  البلدان  علم  باب  من  فقط  ليس  للغاية،  مفيدة  أداة   2005 في  بها  العمل  استُهل 
أو  واملؤسسات  للمنظمات  بالنسبة  أهمية  من  لها  ملا  أيضاً  ولكن  املقارنة)71(،  بالقوانني 
قد  قانونية تخص قطعة رمبا تكون  األفراد ممن تصادفهم مسائل  أو  الهيئات اخلاصة 
سرقت أو نهبت، أو مت التنقيب عنها أو تصديرها أو استيرادها بطرق غير مشروعة و/
أو ميكن أن تعود ملكيتها للدولة مبوجب التشريعات ذات الصلة، وهو األمر الذي يبرز 
البعد الوقائي لهذه اآللية. وإلى جانب توافر املعلومة اخلاصة بالنصوص القانونية، ثمة 
لعملية  املالية  التكلفة  ومنها  واملطالبة،  التحرك  آلية  اختيار  في  تتحكم  أخرى  اعتبارات 

االسترداد والقيمة املعنوية واملالية للممتلك الثقافي املطلوب. 
وإذا ما كان ينبغي املفاضلة بني مختلف اآلليات التحاكمية الواردة أعاله، رمبا قد تكون 
عملية التقاضي أمام احملاكم الوطنية أفضل اخليارات املمكنة – رغم التكلفة املالية الباهظة 
الثقافية -، وقد يكون هذا  املمتلكات  إعادة  لغرض رّد أو  الدولية  املدنية  للدعاوى  أحياناً 
)70( Marie Cornu, Marc-André Renold, op. cit., p. 13.  
)71(   حتتوي قاعدة البيانات على أكثر من )2500( نص قانوني وردت مما يناهز )180( بلداً: انظر املوقع 

الرسمي لليونيسكو:
http://www.unesco.org/culture/natlaws/index.php?&lng=ar
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التوّجه أكثر جاذبية، كلما كانت الدول العربية متتلك أدلة واضحة تثبت ملكيتها، أو كانت 
لديها أدلة تثبت سوء نية حائز تلك املمتلكات، أو كانت القيمة املالية واملعنوية للممتلكات 
املطلوبة تبّرر تلك التكاليف. وفي احلالة التي تتوفر فيها أدلة اإلثبات لدى البلدان العربية، 
ذات  القانونية  النصوص  دامت  ما  لالسترداد،  املالية  التكاليف  عائق  جتاوز  ميكن  رمبا 
سواء  آخ��ر،  شخص  أي  من  النفقات  تلك  استرداد  في  الطالبة  الدولة  حق  حتفظ  الصلة 
النية  أو احلائز سيئ  املمتلكات بطريقة غير مشروعة  تلك  الناقل واملُتاجر في  الشخص 
لتلك املمتلكات. وهذا النوع من األحكام القانونية ال يرتبط فقط باالتفاقيات ذات الصلة 
محل الدراسة، بل هي متوافرة حتى على مستوى القوانني الوطنية للدول متى متت عملية 
التقاضي خارج نطاق االتفاقيات الدولية، سواء بسبب عدم انطباق هذه األخيرة أو بسبب 

عدم توقيع أو تصديق البلدان العربية عليها.

املطلب الثاني
اآلليات غير التحاكمية السترداد املمتلكات الثقافية العربية

مع األهمية التي تكتسيها الوسائل التحاكمية لتسوية املنازعات املتعلقة بطلبات استرداد 
املمتلكات الثقافية، فإنها تبقى مع ذلك، قليلة الفعالية، وبالذات من منظور التكلفة املالية 
الكبيرة إلجراءات التقاضي والتحكيم، مما قد يثبّط الدول العربية عن سلوك هذا النهج. 
تقليدية  آليات  الدوليني  والقانون  التنظيم  من  الراهن  الوضع  يتيح  السبل،  لتلك  وكبديل 
بطبيعتها، ولكنها قد تكون أكثر فعالية في سياق مطالبات رّد واستعادة املمتلكات الثقافية 
)الفرع  الدبلوماسية  والقنوات  باملفاوضات  األمر  ويتعلق  الوقت،  نفس  في  تكلفة  وأقل 

األول(، باإلضافة إلى آليات الوساطة والتوفيق واملساعي احلميدة )الفرع الثاني(.  
الفرع األول

املفاوضات والقنوات الدبلوماسية
أوالً- األساس القانوني للعمل الدبلوماسي ومباشرة املفاوضات:

تعتبر املفاوضات من الوسائل املهمة في تسوية النزاعات واخلالفات التي قد حتدث بني 
لهذه الوسيلة)72(.  كبيراً  أشخاص القانون الدولي، فقد أولى ميثاق األمم املتحدة اهتماماً 
الثقافية  املمتلكات  إع��ادة  أو  رد  مطالبات  إط��ار  في  خاصة  بأهمية  املفاوضات  وتتمتع 
الوثائق  املُتاجر فيها بطريقة غير مشروعة، وهذا ما يستشف، على األقل، من مراجعة 
املادة  صلب  في  صراحة  أوردت   1970 لعام  اليونيسكو  فاتفاقية  الصلة،  ذات  الدولية 

)72(   انظر: املادة 33 من ميثاق األمم املتحدة، 1945/6/26، دخل حيز التنفيذ في 1945/10/24. 
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)7/ب/2( بأن مطالبات إعادة املمتلكات الثقافية التي تصدر بطريقة غير مشروعة ينبغي 
أن تتم حصرياً عبر الطرق الدبلوماسية. ومن جهتها، تنص املادة )25( من اتفاقية حماية 
التراث الثقافي املغمور باملياه على أن النزاعات التي تنشأ بني دولتني أو أكثر من الدول 
األطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذه االتفاقية، يجب أن تكون محالً باألساس ملفاوضات 
جتري بحسن نية أو ألي وسيلة تسوية سلمية أخرى تختارها الدول. ونفس االتفاقية 
تشجع على إبرام االتفاقيات اخلاصة بني أطرافها بغية تفعيل احلماية املنصوص عليها 
املادة  مبوجب  ألطرافها  سمحت   ،1995 لعام  يونيدروا  اتفاقية  وحتى  صلبها)73(.  في 
)16( اختيار أحد أساليب مطالبات رّد املمتلكات الثقافية عن طريق إعالن يصحب عملية 
اعتماد  هي  املتاحة  الوسائل  تلك  بني  ومن  االنضمام،  أو  القبول  أو  املوافقة  أو  التصديق 
املادة  املدرجة في ذات  أو مجتمعة مع األساليب األخرى  الدبلوماسية مبفردها  القنوات 

)الفقرة 1(.      
هذا وجتدر اإلشارة أخيراً إلى أن التفاوض والعمل الدبلوماسي، يبقى ممكناً دائماً حتى 
في حالة عدم التنصيص الصريح عليه في قلب أي اتفاقية، فهو لب التعاون الدولي وأداة 
التسوية السلمية ألي منازعة أياً كانت طبيعتها، وبهذا قد تكون هذه األداة األكثر فعالية 
بطريقة  فيها  واملتاجر  املنهوبة  الثقافية  املمتلكات  واستعادة  استرداد  منازعات  لتسوية 
غير مشروعة في حالة عدم انطباق أي حكم من أحكام االتفاقيات ذات الصلة التي وردت 
طي هذه الدراسة، وبالذات من منظور عدم الرجعية الذي يطبع مجال االنطباق الزمني 
ألحكام تلك االتفاقيات، كما ينبغي الذكر بأن املفاوضات ال تسبق بالضرورة اإلجراءات 
التنازعية، فقد تستمر باملوازاة مع تلك اإلجراءات، بل وقد تكون بطلب من القاضي نفسه 

الذي ينظر في النزاع)74(. 
ثانياً- التطبيقات العملية للتفاوض والعمل الدبلوماسي:

بينها  فيما  ال��دول  من  العديد  تفاوضت   ،1970 لعام  اليونيسكو  اتفاقية  ألحكام  تنفيذاً 
العديد  بإبرام  مصر  قيام  العربي،  املستوى  على  ذل��ك  وم��ن  ثنائية،  اتفاقيات  وأبرمت 
السلفادور،  إك���وادور،   كوبا،  القمر،   جزر  الصني،  النمسا،  مع  الثنائية  االتفاقيات  من 
جزر  بيرو،  اجلنوبية،   كوريا  كازاخستان،   األردن،  إيطاليا،  ايرلندا،   الهند،   اليونان،  
املالديف وسويسرا)75(. كما أعلنت مصر بأنها  تستعني بالقنوات الدبلوماسية للتفاوض 
أجل  األثرية من  القطع  لرد  املسروقة، وقد أنشأت ألجل ذلك مديرية  إعادة األشياء  على 

)73(   انظر: املادة 6 من اتفاقية حماية التراث الثقافي املغمور باملياه لعام 2001.
)74(  Marie Cornu, Marc-André Renold, op. cit., p. 13.
)75(  International Council of Museums، Emergency Red List of Egyptian Cultural O -

jects at Risk، op. cit.
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تقدمي دراسة استقصائية شاملة عن جميع اآلثار التي ُصّدرت منها بشكل غير مشروع، 
وتعمل هذه األخيرة على ربط اتصاالت مباشرة ودائمة مع القنصليات والسفارات التي 

تبّلغ عن آثار مشبوهة)76(. 
اتفاقات   ،1970 لعام  اليونيسكو  اتفاقية  أساس  على  وأبرمت،  سويسرا  تفاوضت  كما 
. وأقرت  واليونان  إيطاليا وبيرو  كّل من  مع  وإعادتها  الثقافية  املمتلكات  استيراد  بشأن 
وحفظ  حماية  بشأن  بيرو  مع  اتفاقاً  الشأن  هذا  في  ص��ادر  قانون  مبوجب  أوروغ��واي 
أو  املسروقة  الفنية  أو األعمال  واألثرية والتاريخية  الثقافية  املمتلكات  وإعادة  واسترداد 
مشروع، كما وّقعت فرنسا واملكسيك على اتفاقية ثنائية بشأن  غير  نحو  على  املصّدرة 
ملمتلكات  الفرنسية  السلطات  ضبط  عنها  جنم  اجلنائية،  املسائل  في  القانونية  املساعدة 
اإلطار  اتفاقية  إب���رام  ال��ت��ف��اوض،  عملية  على  كذلك  األمثلة  وم��ن  مكسيكية)77(.  أث��ري��ة 
للحفاظ على  العراقية  بغية تعزيز اجلهود  والعراق،  املتحدة  الواليات  اإلستراتيجي بني 
وترميم  استعادة  في  العراق  ومساعدة  األثرية،  القطع  وحماية  العراقي  الثقافي  التراث 
السادس من  للجزء  االتفاقية، والسيما وفقاً  لهذه  املهربة، وتطبيقاً  األثرية  الفنية  قطعه 
القسم الرابع منها، متت إعادة )5000( قطعة فنية إلى السلطات العراقية في الفترة ما بني 

2005 و2015)78(. 

ومن تطبيقات عمليات الرد أو اإلعادة التي انبثقت عن التفاوض الدولي أيضاً، يذكر بأنه 
عملة  قطع  من بينها  أثرية،  قطعة   )700( قرابة  العراق  إلى  سوريا  رّدت   ،2008 في أبريل 
ذهبية ومجوهرات، كانت قد ُسرقت بعد التدخل األمريكي في العراق، وفي أكتوبر2008، 
لتمثال »أمنحتب  عيناً  مصر  خالل تبرع( إلى  )من  بال بسويسرا  في  اآلثار  أعاد متحف 
الثالث«، وفي يناير2009 رّدت حكومة بيرو إلى احلكومة العراقية ثالثة ألواح حتمل كتابة 
شباط/فبراير  في  مت احتجازها  قد  كان  بني النهرين  ما  إلى بالد  أصلها  مسمارية يعود 
من الرخام  في مطار العاصمة ليما، وفي فبراير 2009، أعادت سويسرا إلى لبنان رأساً 
قبل  الثالث  القرن  إلى  يعود  الذي  ال��رأس  وميثل   ،1981 عام  في  لبنان  من  ُسرق  قد  كان 
أربعني  من  مجموعة  إسرائيل  إلى  فرنسا  ، رّدت  مارس2009  يونانيا، وفي  شاباً  امليالد 
غير املشروع  االجتار  ملكافحة  املركزي  املكتب  عمل  بفضل  عليها  العثور  مت  ساعة قدمية 
باملمتلكات الثقافية وتبلغ قيمتها عشرة ماليني دوالر، وكانت هذه  الساعات قد ُسرقت 
)76(  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية، تقرير األمني العام، الدورة 
و44.   33 فقرتني   ،2010/2/23  ،4  /2010/15.E/CN رق��م:  وثيقة   ،2009/5/21-17 فيينا   ،19

4/2010/15.http://www.undocs.org/ar/E/CN
)77(   جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية، تقرير األمني العام، مرجع 

سابق، فقرات 42 - 43- 45.
)78(  السفارة األمريكية والقنصليات في العراق، مرجع سابق.
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من متحف الفنون اإلسالمية في القدس عام 1983 )79(.
أخيراً، نقول إنه وعلى الرغم من أهمية التفاوض، فإنه ال يقضي متاماً على الصعوبات 
التي اقترنت بعملية التقاضي والتحكيم من منظور التكلفة املالية الكبيرة أحياناً لنفقات 
االسترداد واإلعادة، فاملادة )7/ب/2( من اتفاقية اليونيسكو لعام 1970 مثالً تلزم الدولة 
صحيح.  بسند  للمالك  أو  نية  بحسن  للمشتري  ع��ادل  تعويض  منح  بضرورة  الطالبة 
وحتى خارج اإلطار االتفاقي، يسمح الواقع العملي بإدراك هذه الصعوبة، ومن ذلك عدم 
متّكن السلطات املصرية من استعادة متثال »سخم كا«، أو على األقل اإلبقاء عليه  مبتحف 
يوليو   10 بتاريخ  علني  م��زاد  في  للبيع  عرضه  ومنع  املتحدة،  باململكة  هامبتون  ن��ورث 
الذي  التعويض  الرئيسي في ذلك هو عدم قدرتها على دفع مقابل  السبب  2014، وكان 
اشترطته السلطات البريطانية ملنع عملية البيع، مع العلم أن خروج التمثال من مصر في 
عام 1866 مت بطريقة مشروعة، وال مجال في قضية احلال االستناد التفاقية اليونيسكو 

لعام 1970 لعدم سريانها بأثر رجعي)80(.   
في  البحث  هو  احل��االت،  هذه  ملجابهة  استخدامها  يحسن  التي  األط��ر  أحد  يكون  ورمب��ا 
اإلطار القانوني املتاح في الوضع الراهن واستغالله إلى أبعد احلدود، فالواليات املتحدة 
 ،1970 لعام  اليونيسكو  اتفاقية  على  لتصديقها  املصاحب  إعالنها  في  مثالً  األمريكية 
املدنية  األخرى  باجلزاءات  تخل  ال  األخيرة  هذه  أن  )2/7/ب(،  للمادة  قراءتها  في  بيّنت 
املمتلكات  إرجاع  أجل  من  األط��راف  الدول  قوانني  مبوجب  عليها  املنصوص  اجلنائية  أو 
الثقافية املسروقة إلى املالك الشرعي دون دفع تعويض، كما أعلنت استعدادها للمضي 
في النظر في طلبات االسترداد دون تكليف الدولة الطالبة مسؤولية تقدمي أي تعويض، 
شريطة أن تضمن تشريعات الدولة الطالبة نفس املعاملة للممتلكات الثقافية األمريكية)81(. 
ورمبا يحسن استغالل هذا املوقف للواليات املتحدة األمريكية، على األقل بالنظر إلى أن 
هذه األخيرة تعتبر أساساً دولة مستوردة للممتلكات الثقافية وليست مصّدرة، مقارنة 
التي تعّد بلداناً مصّدرة باألساس، والعمل على إصدار تشريعات تتيح  العربية  بالدول 

إمكانية استعادة املمتلكات الثقافية األمريكية دون مقابل مالي. 
بشأن  التفاوض  رحلة  خ��الل  العربية  ل��ل��دول  بالنسبة  مبدئياً  املقبول  م��ن  يكون  وق��د 
ما  غرار  على  الراهنة،  األطروحات  بعض  في  مثالً  التفكير  الثقافية،  ممتلكاتها  استرداد 

)79(   اللجنة احلكومية، تقرير األمانة، مرجع سابق، ص 11-10.
)80(  »اآلثار«: متثال »سخم كا« خرج من مصر بطريقة شرعية.. ونحتاج تبرعات إلعادة شرائه، اجلريدة، 

2015/07/30. في:
https://www.masress.com/algareda/364213

)81( UNESCO, Legal Instruments, op. cit.
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هذا  ومبوجب  التقاسم)83(،  بنماذج  يسّمى  ما  وأيضاً  املشروط)82(،  باالسترداد  يسّمى 
النوع األخير، سوف تتمّكن بلدان املصدر من االحتفاظ مبلكية املمتلكات الثقافية على أن 
تسمح بعرض القطع الفنية الهامة في املتاحف العاملية، وتهدف هذه النماذج إلى املوازنة 
الفنية، وتبنّي مثل هذا  التحف  الدولة السترداد ممتلكاتها وإرضاء عارضي  بني حاجة 
احلل قد تكون له فائدة أخرى تتمثل في حماية املمتلكات الثقافية العربية التي لم تتعرض 
إلى حجم  للنهب بعد من احتماالت نهبها واملتاجرة فيها بطريقة غير مشروعة، بالنظر 

الطلب املتصاعد عاملياً على التحف الفنية.
الفرع الثاني

الوساطة والتوفيق واملساعي احلميدة كآليات السترداد
واستعادة املمتلكات الثقافية املتاجر بها بطريقة غير مشروعة

أو إعادة  القانوني للجوء إلى هذه اآلليات بغية تسوية قضايا رّد  نتناول بداية األساس 
املمتلكات الثقافية )أوالً(، ثم نبحث في فرص االستعانة بوساطة اللجنة الدولية احلكومية 

) ثانياً(.
إعادة  أو  رّد  قضايا  تسوية  بغية  اآلليات  هذه  إلى  للجوء  القانوني  األساس  أوالً- 

املمتلكات الثقافية:
أن تقدم  لليونسكو  أنه ميكن   1970 على  لعام  اليونيسكو   اتفاقية  )17( من  امل��ادة  تنص 
مساعيها احلميدة بناء على طلب دولتني على األقل من الدول األطراف في هذه االتفاقية 
ينشأ بينهما نزاع بشأن تنفيذها، وذلك للوصول إلى تسوية بينهما. ومن جهتها نصت 
احلامية  الدولة  تعرض  أن  على   1954 اله��اي  اتفاقية  من   )22( امل��ادة  من  األول��ى  الفقرة 
في  سيما  وال  الثقافية،  املمتلكات  صالح  في  تراها  التي  احل��االت  كافة  في  وساطتها)84( 
)82( Marie Cornu, Marc-André Renold, op. cit., p. 19.
)83( See: Robert K. Paterson, The Caring and Sharing’ Alternative: Recent Progress in 

the International Law Association to Develop Draft Cultural Material Principles, 
International Journal of Cultural Property, vol. 12, No. 1, 2005, pp. 62-77.

يرد  بينما  اخل��الف��ات،  لتسوية  ك���أداة  التوفيق  ع��ن��وان  ضمن  وردت  ق��د   )22( امل���ادة  ب��أن  هنا  يالحظ    )84(
اختالف  ثمة  الدولي  القانون  فقه  مستوى  على  احلقيقة  وفي  »الوساطة«.  اصطالح  املادة  صلب  ضمن 
يقوم  احلميدة  املساعي  من  متقدمة  درجة  هي  فالوساطة:  والوساطة،  والتوفيق  احلميدة  املساعي  بني 
بينها،  التقارب  من  كبيرة  درج��ة  على  احلميدة  واملساعي  الوساطة  و  النزاع،  تسوية  بهدف  الغير  بها 
ولكن الوساطة متقدمة، فالوسيط على عكس الساعي احلميد يستطيع أن يقترح حلوالً للنزاع، ويقوم 
إلى  واللجوء  مرموقة.  شخصية  أو  دولية  منظمة  أو  دولة  طريق  عن  إما  النزاع  أط��راف  غير  بالوساطة 
الوساطة يتم إما بالعرض من الوسيط وال ميكنه التوسط إال مبوافقة جميع األطراف أو بطلب من جميع 
جلنة  قيام  فهو  التوفيق  وأم��ا  النزاع،  ألط��راف  ملزمة  غير  الوسيط  يقترحها  التي  واحللول  األط��راف، 
=مشكلة من متخصصني بدراسة النزاع واقتراح احللول املفيدة حلله، واللجوء إلى التوفيق يتم باالتفاق 
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حالة خالف بني األطراف املتنازعة في تطبيق أو تفسير أحكام هذه االتفاقية أو الئحتها 
التنفيذية. 

كما نصت الفقرة الثانية من املادة )25( من اتفاقية حماية التراث الثقافي املغمور باملياه 
بأنه في حال فشل املفاوضات في تسوية النزاع خالل أجل معقول، يجوز إحالة النزاع 
املادة  ذات  الثالثة من  الفقرة  األط��راف، وأضافت  باالتفاق بني  للوساطة  اليونيسكو  إلى 
بأنه في حالة عدم اللجوء إلى الوساطة، أو في حالة عدم التوصل إلى تسوية عن طريق 
الوساطة، تطبق األحكام اخلاصة بالتسوية املنصوص عليها في اجلزء اخلامس عشر من 
اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، وذلك بعد إجراء التعديالت الضرورية، سواء أكانت 
البحار، وبالرجوع  اتفاقية األمم املتحدة لقانون  أم لم تكن أطرافاً في  الدول أطرافاً  هذه 
إلى أحكام هذا االتفاقية األخيرة، جندها تورد جملة من األساليب للتسوية، منها إجراءات 

التوفيق ) املادة 284(. 
إلى  الثقافية  املمتلكات  إعادة  لتعزيز  احلكومية  الدولية  باللجنة  االستعانة  ثانياً- 
بالدها األصلية أو رّدها في حال االستيالء عليها ومتلّكها بطرق غير مشروعة كجهة 

وسيطة أو موفقة:
 قد ترغب دولة ما فقدت قطعاً ثقافية بالغة األهمية وتطالب بردها )أو إعادتها( في احلاالت 
التي ال ميكن فيها تطبيق االتفاقيات الدولية السارية )وبوجه خاص ألنها ال تطبق بأثر 
رجعي( في بدء مفاوضات ثنائية في هذا الصدد في إطار اللجنة الدولية احلكومية لتعزيز 
الثقافية إلى بالدها األصلية أو ردها في حالة االستيالء غير املشروع.  إعادة املمتلكات 
وقد أنشأ املؤمتر العام لليونسكو هذه اللجنة في عام 1978، وهي تضم 22 دولة من الدول 
بدور  احلكومية  الهيئة  هذه  وتقوم  سنتني،  كل  مرة  وجتتمع  اليونيسكو  في  األعضاء 
استشاري، وتوفر بذلك إطاراً للنقاش، فتيسر التفاوض من أجل رد املمتلكات الثقافية، 
اللجنة  املنازعات بطرق غير قضائية، وتشمل اختصاصات  بالتالي في تسوية  وتسهم 
االجتار  بقضايا  اجلمهور  إلعالم  بحمالت  والقيام  والتوفيق،  الوساطة  خدمات  اقتراح 
غير املشروع بالقطع الثقافية وبردها)85(. وملا كان أحد أدوار اللجنة هو تعزيز املفاوضات 
الثنائية )كما نّصت عليه املادة )1/4( من النظام األساسي للجنة(، فإنه يتعني على الدول 
بني أطراف النزاع وهو على نوعني: أ- أن يكون اللجوء سابقاً على نشأة النزاع. ب- يكون االتفاق فيه 
الحقاً على نشوء النزاع، وتلجأ  الدول إلى التوفيق للحصول على حل وسط للنزاع، ويبقى  قرار جلنة 

التوفيق غير ملزم.
 ،1995 القاهرة،  العربية،  النهضة  العام، دار  الدولي  القانون  الدين عامر، مقدمة لدراسة  انظر: صالح 

ص 912-906.
)85(  دليل اليونيسكو، مرجع سابق، ص 13.

=
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املعنية بطلبات إعادة املمتلكات الثقافية أو ردها أن تبدأ أوالً بعقد مناقشات ثنائية، وميكن 
أن تستند هذه املناقشات إلى جملة أمور منها: أحكام اتفاقية عام 1970؛ روح اتفاقية عام 
1970 واملبادئ احملدَّدة فيها؛ القانون أو النظام الوطني املعني )القوانني أو النظم الوطنية 

أي   ،1970 عام  اتفاقية  أحكام  على  يقوم  ثنائي  اتفاق   ،1970 عام  اتفاقية  بتنفيذ  املعنية( 
وسائل أخرى)86(.

وتكفي عادة هذه املناقشات بني الدول للتوصل إلى حل تقبله األطراف املعنية دون تدخل 
اللجنة، وعندما يتبني أن املناقشات الثنائية املعقودة عسيرة ولم تسفر عن نتائج مرضية 
أو في حال فشل أو تعليق املفاوضات، فإنه يجوز اللجوء إلى اللجنة على أن يقتصر هذا 
احلق على الدول األعضاء في اليونيسكو واألعضاء املنتسبني إليها دون غيرهم، باعتبار 
مصالح  متثيل  على  ال��دول  إحدى  موافقة  حال  في  أنه  غير  حكومية،  دولية  هيئة  اللجنة 
املؤسسات العامة أو اخلاصة الواقعة ضمن أراضيها أو مصالح مواطنيها، يجوز عرض 
احلالة على اللجنة. وعلى سبيل املثال، استُغلت هذه اإلمكانية في حالة »قناع ماكوندي« 
على اللجنة،  احلالة  وعندما ُعرضت  رعاية اللجنة،  حتت   2010 عام  في  جرى حلّها  التي 
وافقت سويسرا على تأدية دور امليّسر في املناقشات التي كانت قائمة بني متحف »باربيه 
وهي  االحتادية،  تنزانيا  وجمهورية  بالقطعة،  احملتفظة  املؤسسة  وهو  بجنيف،  مولير« 
بها  املطالبة  يجوز  التي  الثقافية  املمتلكات  نوع  وبخصوص   بها)87(.  تطالب  التي  الدولة 
عن طريق اللجنة، فإنه يتعني وفقاً للمادة )3( من النظام األساسي للجنة، أن حتمل أوالً 
بالنسبة إلى  الثقافي  والتراث  الروحية  القيم  حيث  من  أساسياً  مغزى  الثقافية  املمتلكات 
نتيجة  ُفقدت  قد  تكون  أن  الثقافية  املمتلكات  على  وثانياً،  بها،  تطالب  التي  الدولة  سكان 

لالحتالل االستعماري أو األجنبي أو نتيجة لالستيالء عليها بوجه غير مشروع)88(.

عمليا، متكنت اللجنة الدولية من إعادة مجموعة من اآلثار احلميرية من مؤسسة )ولكو( 
في لندن إلى متحف صنعاء باليمن. كما تبنّت اللجنة أيضاً املفاوضات الثنائية بني األردن 
وأمريكا إلعادة مجموعة من القطع األثرية التي كانت محفوظة في متحف »سينسيناتي« 

أو رده��ا في حالة االستيالء  اللجنة الدولية احلكومية لتعزيز إع��ادة املمتلكات الثقافية إل��ى بالدها األصلية   )86(
رقم:  وثيقة   ،2014/10/2-1  ،19 ال��دورة  اإلج��راء الواجب اّتباعه لعرض حالة على اللجنة،   ، غير املشروع 

COM/5/ICPRCP/14.19، أيلول/سبتمبر 2014، فقرة 2. 
www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/5_Proc -

dure_case_19_ICPRCP_ar.pdf
)87(  اللجنة احلكومية، اإلجراء ... ، مرجع سابق،  فقرة 6-3.

)88(   املرجع نفسه، فقرة 7.
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احلكومية  الدولية  اللجنة  مبساعدة  ال��ع��راق  ومتكن   .1987 ع��ام  في  أوه��اي��و  والي��ة  في 
مت  أثرية  قطعة   )843( ضمنها  من  األثرية  ممتلكاتها  من  كبيرة  مجموعة  اس��ت��رداد  من 
استردادها في األعوام1977-1985  من إجنلترا، كانت مودعة في عدد من متاحفها، مثل: 
 1980 لندن. وفي عام  في  البريطاني  أكسفورد، واملتحف  مدينة  في  األشموليان  متحف 
متت استعادة أحد عشر جزًءا من الشرائع البابلية ملسلّة حمورابي من فرنسا، واستردت 
كانت   1987-1982 األع��وام  خالل  أثرية  قطعة  ألف  نحو  األمريكية  املتحدة  الواليات  من 
مودعة مبتاحف جامعة هارفارد وشيكاغو، فضالً عن إعادة مجموعة من القطع املزججة 
لبوابة »عشتار« في مدينة بابل من حكومة أملانيا كانت قد نقلت إلى متحف الشرق األدنى 

في برلني)89(. 

)89(  ياسر هاشم عماد الهياجي، مرجع سابق، ص 105- 106.
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اخلامتة:
حلماية  الدولية  القانونية  واآلل��ي��ات  الضمانات  موضوع  في  البحث  ال��دراس��ة  حاولت 
واسترداد املمتلكات الثقافية العربية املتاجر فيها بطريقة غير مشروعة، معتمدة في ذلك 
على ما تّوفره املنظومة القانونية الدولية، وما أفرزته ممارسات الدول واملنظمات الدولية 

واملؤسسات غير احلكومية. 
وقد وقفنا في نهاية الدراسة عند النتائج اآلتية:

يوجد إطار قانوني دولي ثرّي ومتنوع في الوضع الراهن ملعاجلة موضوع النهب   -  1
واملتاجرة غير املشروعة باملمتلكات الثقافية، وبالذات على املستوى االتفاقي، فهناك 
اتفاقيات متخصصة وأخرى مكّملة و/أو بديلة ميكن دائماً االستعانة بها من طرف 

الدول العربية األطراف فيها. 
تتوفر مجموعة من اآلليات الوقائية، بعضها يتم تبنّيها على املستوى احمللي وأخرى   -  2
ذات طابع مختلط، وإذا ما أحسن استخدامها من طرف البلدان العربية سوف تكون 
فعالة للغاية حلماية ممتلكاتها الثقافية من النهب، أو على األقل قطع الطريق أمام أية 

عمليات جتارية تتعلق بها.
متثّل التدابير التشريعية العقابية واملالحقة اجلنائية وسيلة أكثر من ضرورية لردع   -  3
نهب املمتلكات الثقافية، بل تعد في الوضع الراهن األداة األكثر فعالية في منع وقمع 
املتاجرة غير املشروعة بتلك املمتلكات، وقد ورد طّي الدراسة بعض األمثلة على ذلك 

في سويسرا والواليات املتحدة األمريكية.
الثقافية  باملمتلكات  املشروع  غير  االجتار  عمليات  لوقف  مالذاً  األمن  مجلس  ميثل   -  4
العربية في إطار الفصل السابع من امليثاق، مثلما تبنّي من قرارات املجلس اخلاصة 
مثل  ب��األس��اس  سياسي  جهاز  على  التعويل  يبقى  ذل��ك،  وم��ع  وس��وري��ا.  بالعراق 
حاالت  في  يكون  إمنا  امللزم  تدخله  أن  إلى  بالنظر  دائماً،  فعال  غير  األم��ن  مجلس 
ميكنه  ال  وبالتالي  العدوان،  وحالة  بهما  اإلخ��الل  أو  الدوليني  واألم��ن  السلم  تهديد 
التدخل في احلاالت العادية أو حاالت السلم، مع مالحظة أن االجتار غير املشروع 
باملمتلكات الثقافية، وإن كان ينشط أكثر خالل احلاالت غير العادية، ولكنه بطبعه 

نشاط مستمر. 
متثل تدابير التقاضي أمام احملاكم الوطنية، وبدرجة أقل التحكيم والقضاء الدوليني،   -  5
إحدى الوسائل الكفيلة باسترداد املمتلكات الثقافية العربية، ويبقى عيبها األساسي 
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هو تكلفتها العالية مما يجعلها أقل إغراء للدول املطالبة باسترداد ممتلكاتها، وهذا ما 
تعكسه التطبيقات العملية القليلة لتلك األدوات.

تبقى اآلليات غير التحاكمية )املفاوضات املباشرة والوساطة خصوصاً( في الوقت   -  6
استرداد  مطالبات  إطار  في  نسبياً  فعالية  واألكثر  استخداماً،  األدوات  أكثر  الراهن 
تلك  باستعادة  احل���االت  م��ن  كثير  ف��ي  سمحت  وق��د  العربية،  الثقافية  املمتلكات 

املمتلكات.
يبدو أن هناك توجهاً دولياً متصاعداً، يحاول أن يتبنّى مقاربة متيل إلى املوازنة بني   -  7
وأيضاً  املمتلكات،  تلك  سوق  ومعطيات  الثقافية  ممتلكاتها  السترداد  الدولة  حاجة 
صيغة  نحو  على  توافقية،  صيغة  إليجاد  والطلب،  العرض  متطلبات  بني  ي��وازن 

االسترداد املشروط. 
وفي ضوء البحث ونتائجه، فإننا نوصي مبا يلي:

إنشاء أجهزة متخصصة في البلدان العربية تكون مكلفة حصرياً مبوضوع حماية   -  1
مشاريع  وإع��داد  املمتلكات،  لتلك  الوطني  اجل��رد  قوائم  وإع��داد  الثقافية،  املمتلكات 
رخص التصدير واالستيراد، وإعداد مناذج هوية القطع الثقافية، مع تزويدها بطاقم 
متخصص من القانونيني واملختصني في علم اآلثار والتراث الثقافي واالقتصاديني 
وغيرهم من أصحاب اخلبرة في التخصصات ذات الصلة، وإنشاء فروع لها على 
إلكتروني،  مبوقع  وتزويدها  واحملافظات،  الواليات  مختلف  في  احمللي  املستوى 
ويكون  التطبيقية،  والنصوص  الثقافي  التراث  قوانني  بشأن  املعلومات  كافة  يوفر 

منفذاً  لطرح األسئلة واالستفسارات مع توفير اإلجابات في حينها.
الدولي،  الثقافي  التراث  قانون  تخصّص  في  احلقوق  ملعاهد  تابعة  ف��روع  إنشاء   -  2
على  مباشرة  يوظفون  متخصصني  وتخريج  التكوين،  جتويد  على  واحل���رص 

مستوى وزارات الثقافة و/أو العدل و/أو اخلارجية و/أو الداخلية.
حتديث أنظمة الرقابة على املواقع األثرية، وتشديد اإلجراءات األمنية في محيطها،   -  3

وتوفير املالذات اآلمنة الستغاللها في فترة الطوارئ.
تكثيف حمالت التوعية والتحسيس على املستوى الداخلي من طرف وزارات الثقافة   -  4
مستوى  على  وال���دروس  )اخلطب  الدينية  الشؤون  ووزارات  احمللية  واجلماعات 
املساجد(، والعمل على توفير فرص العمالة للقاطنني باملناطق األثرية وفي محيطها، 
بغية جتنيبهم أي استغالل من شبكات اإلجرام املنظم، أو تقدمي مكافآت نقدية لكّل 
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مبادرات املوطنني للتبليغ عن أعمال النهب، أو ملن يسلّم لسلطات الدولة قطعاً أثرية 
بشكل إرادي ودون تعريضه ألي مسؤولية جنائية. 

التراث  حماية  مجال  في  الفاعلني  ملختلف  املتخصص  التكوين  على  املستمر  العمل   -  5
العدالة...(،  وأع���وان  قضاة  قضائية،  ضبطية  ج��م��ارك،  جيش،  )ش��رط��ة،  الثقافي 
الدولية  اجلنائية  الشرطة  منظمة  ممثلي  من  وبالذات  التدريبية  ال��دورات  وتكثيف 

)اإلنتربول( ومنظمة اليونيسكو. 
6 - تطوير املنظومة التجرميية والعقابية، مع احلرص على إدراج اجلرائم املاسة بالتراث 
ربط  إلى  تهدف  مقاربة  ضمن  العقوبات  وتشديد  اجلنايات  طائفة  ضمن  الثقافي 
املنظومة العقابية مع فلسفة االتفاقيات الدولية اخلاصة باجلرمية املنظمة ومكافحة 
الفساد وتبييض األموال، لالستفادة من األطر القانونية واآلليات التي توفرها تلك 

االتفاقيات.
حسن اختيار الطواقم املفاوضة في موضوع مطالبات استرداد املمتلكات الثقافية،   -  7

وتزويدها مبستشارين على أعلى مستوى لتحقيق أكبر قدر من املكاسب.
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املراجع:
أوالً- باللغة العربية

1 - األبحاث والدراسات:
واالجتار،  النهب  من  اآلث��ار  لتأمني  احلديثة  التقنيات  )وف��اء(،  سليمان  محمد  أنور   −
ألقيت في ملتقى أمن وسالمة اآلثار واملنشآت السياحية بالطائف، جامعة  مداخلة 

نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 2015. 
احلديثي )علي خليل إسماعيل(، حماية املمتلكات الثقافية في القانون الدولي: دراسة   −

تطبيقية مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان- األردن، 1999.
القانون  قواعد  ضوء  في  العراقية  الثقافية  املمتلكات  سرقة  أده��م(،  )حيدر  الطائي   −
الدولي، مجلة احلقوق، جامعة املستنصرية، العراق، السنة السادسة ، املجلد الرابع، 

العدد السادس العشر والسابع العشر، 2012.
العربية،  النهضة  دار  العام،  الدولي  القانون  لدراسة  مقدمة  الدين(،  )صالح  عامر   −

القاهرة، 1995.
مستاوي )حفيظة(، املسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد حماية املمتلكات الثقافية في   −
العراق، عدد  القانونية والسياسية، جامعة ديالى،  العلوم  النزاعات املسلحة، مجلة 

13، جوان/يونيو 2016.

التراث  حماية  في  واإلقليمية  الدولية  املنظمات  دور  عماد(،  هاشم  )ياسر  الهياجي   −
الثقافي وإدارته وتعزيزه، آدوماتو، مجلة سعودية تعنى باآلثار، العدد 34، شعبان 

1437ه�/ يوليو 2016.

2 - التقارير واملؤمترات:
اللجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إلى بالدها األصلية أو ردها   −
في حالة االستيالء غير املشروع، اإلجراء الواجب اّتباعه لعرض حالة على اللجنة، 
.19/ICPRCP/14 رق��م:  وثيقة   ،2014 األول/أك��ت��وب��ر  تشرين   2-1  ،19 ال���دورة 

COM/5، أيلول/سبتمبر 2014. 

األصلية  بالدها  إلى  الثقافية  املمتلكات  إع��ادة  لتعزيز  احلكومية  الدولية  اللجنة   −
إستراتيجية  وض��ع  بشأن  اقتراحات  امل��ش��روع،  غير  االستيالء  حالة  في  رده��ا  أو 
 ،3/CLT-2009/CONF.212/COM.15 ،15 لألنشطة املستقبلية للجنة، الدورة
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باريس، آذار/مارس 2009.
أو  األصلية  بالدها  إلى  الثقافية  املمتلكات  إعادة  لتعزيز  احلكومية  الدولية  اللجنة   −
ردها في حالة االستيالء غير املشروع، تقرير األمانة، الدورة اخلامسة عشرة، 11-

CLT-2009/CONF.212/COM.15/2، آذار/مارس 2009. 13أيار/مايو2009، 

الثقافية،  باملمتلكات  االجت��ار  من  احلماية  اجلنائية،  والعدالة  اجلرمية  منع  جلنة   −
E/ رق��م:  وثيقة   ،2009 أيار/مايو   21-17 فيينا   ،19 ال��دورة  العام،  األم��ني  تقرير 

CN.15/4/2010، 23 فبراير 2010.

واالجتماعي: االقتصادي  املجلس   −

باملمتلكات  املشروع  غير  االجتار  من  احلماية  حول  املواضيعية  املناقشة  •   دليل 
 ،19 الدورة  األمانة، جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،  الثقافية، مذكرة من 

23 فبراير 2010.   ،6  /2010/E/CN.15 فيينا 17-21 أيار/مايو 2010، 
تقرير عن اجتماع فريق اخلبراء املعني باحلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية،   •
املعقود في فيينا من 24 إلى 26 تشرين الثاني/نوفمبر2009، وثيقة األمم املتحدة 

12 فبراير 2010.  ،2/2009/UNODC/CCPCJ/EG.1  :رقم
طرف  من  اعتمدت  الثقافية،  املمتلكات  لتجار  األخالقي  للسلوك  الدولية  املدونة   −
اللجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إلى بلدانها األصلية أو ردها 
في حالة االستيالء غير املشروع في كانون الثاني /يناير 1999 وأقرتها اليونيسكو 

في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1999.
والثقافة )اليونيسكو(: والعلم  للتربية  املتحدة  األمم  منظمة   −

الثقافية  باملمتلكات  املشروع  غير  االجتار  ملكافحة  والعملية  القانونية  التدابير   •
.2006  ،22/CLT/CH/INS-06 :دليل اليونيسكو(، الوثيقة رقم(

باملياه، كتيّب تعريفي  املغمور  الثقافي  التراث  اليونيسكو بشأن حماية  اتفاقية   •

http://www.unesco.org/new/ar/culture/themes/underwater-
/cultural-heritage/2001-convention

الفرعية   الجتماع الدول األطراف في اتفاقية عام 1970  للجنة  الدورة اخلامسة   •
حول الوسائل التي تستخدم حلظر ومنع استيراد ونقل ملكية املمتلكات الثقافية 

بطرق غير مشروعة.، الدورة 15، باريس، 17 إلى 19 مايو 2017 .
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ثانياً - باللغة األجنبية: 
− Borgstede  )Greg(,  Cultural Property, the Palermo Convention, and 

Transnational Organized Crime, International Journal of Cultural Property,  
Cambridge University Press, UK, Vol. 21, August 2014.

− Commission européenne, Questions et réponses sur les importations 
illégales de biens culturels utilisées pour financer le terrorisme, Fiche 
d’information, Bruxelles, le 13 juillet 2017. At: http://europa.eu/rapid/
press-release_MEMO-17-1954_fr.pdf.

− Cornu )Marie(, Renold )Marc-André(, New Developments in the 
Restitution of Cultural Property: Alternative Means of Dispute Resolution , 
International Journal of Cultural Property, Cambridge University Press, 
UK, No. 17, 2010.

− International Council of Museums,   Emergency Red List of Cultural 
Objects at Risk Yemen, Press Kit, January 2018. http://icom.museum/
fileadmin/user_upload/pdf/Press_Releases/ERLY_Press_Kit_Eng.pdf

− International Council of Museums,  The Emergency Red List of Iraqi 
Cultural Objects at Risk, a tool created by ICOM to fight illicit trafficking, 
Press Kit, Paris, 1 June, 2015. icom.museum/uploads/tx_hpoindexbdd/
RLIraq_presskit_EN.pdf

− Maarleveld )Thijs J.(, Ulrike Guérin and Barbara Egger )Edit(, Manual 
for Activities directed at Underwater Cultural Heritage :Guidelines to the 
Annex of the UNESCO 2001 Convention, UNESCO, 2013.  

- Paterson )Robert K.(, The ‘caring and sharing’ alternative: recent progress 
in the International Law Association to develop draft cultural material 
principles , International Journal of Cultural Property, Cambridge 
University Press, UK, vol. 12, No. 1, 2005.

- Prott )Lyndel V.( :
• The UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural 

Objects – Ten Years On,  Uniform Law Review, Oxford University 
Press, UK, Vol.14, Issue 1-2, 1Jan.2009. https://doi.org/10.1093/
ulr/14.1-2.215.

•  UNESCO and UNIDROIT: a Partnership against Trafficking in 
Cultural Objects », Uniform Law Review, Oxford University Press, 
UK, No. 1,  1996.

− Quillen )Stephen( , Illicit antiquities trade threatening cultural heritage », 
June 25, 2017. At : https://thearabweekly.com/illicit-antiquities-trade-
threatening-cultural-heritage

− Spiegler )Howard N.(, The UNESCO Convention’s Role in American 
Cultural Property Law: The Journey to U.S. v. Frederick Schultz, Museum 
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International Journal, John Wiley & Sons, UK, Vol. 57, No. 4, 2005.
− UNIDROIT Secretariat, « UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally 

Exported Cultural Objects: Explanatory Report »,  Uniform Law Review, 
No. 3,  2001.

− United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, World 
Customs Organization, Model Export Certificate for Cultural Objects, 
Explanatory Notes. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001396/139620E.pdf

− United States of  America v.  in rem , United States District Court, Eastern 
District of New York, CV 17 – 3980, July 5, 2017.
https://www.justice.gov/usao-edny/press-release/file/978096/download, 
visited on: 21/7/2018.
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