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 الحماية الدولية للمواد الثقافية
أي جزء   النقل المحظور لألعمال الفنية ليست ظارهة جديدة بأس شكل من األش        كال، وليست محصورة ب

الم،       . معين من العالم   ا تتوسع بسرعة حول الع وظهور عوامل   آشكل من أشكال الجريمة، من ناحية أخرى، فإنه
د     ي اإلتصال وبالتأآي ر ف الغنى، والسهولة االآب ة ب دول الحديث ي ال و الطلب ف دة ونم ذ جدي اح مناف ل إنفت دة مث جدي

ة لوقف           الزيادة الملحوظة في قيمة األعمال     الخير ألي محاول ى السوق ال يبشر ب ال إل دفق رأس الم  الفنية نتيجة لت
 .إدارته ال أآثر أو تدفق المد،

ة        رية والمالي دخالت البش ث الم ن حي تجابة م إن اإلس ًا، ف ذا الوضع دولي ة ه راف بملح تم اإلعت ا ي بينم
ة  . والحماية القانونية قد أخفقت آثيرًافيما هو مطلوب       ر             القوانين الوطني ذا الموضوع تختلف بشكل آبي  الخاصة به

ذلك المجال اإلقليمي المحدود                 د، وآ ي  (ولقد استخدم التجار هذا اإلختالف بشكل جي ام  وطن  لمحظورات  )بشكل ت
ردة          دول منف ل ال ق في دول                : التصدير المحددة من قب ة ال ُتطب ا الفني ة أعماله ا لحماي ة م ة في دول الخطوات المتبع

 .إدارية، ما لم يكون هنالك إتفاقيات دولية ُمنجزة بعكس ذلك أو جزائية أو ها قوانين ماليةأخرى، ال تزيد عن آون

ا  -تنظر معظم األمم حتى هذا اليوم إلى حماية ميراثها الثقافي على أنه ترآيز أساسي في سياساتها    حمايته
ة أخرى      . دول األخرى  ، هذا يعني ميراثها الثقافي الخاص ولكن يتضمن أيضًا إحترام ما يخص ال             الثقافية من ناحي

ى                ل إل تكون   أن وبمفاهيم قانونية تمامًا، التعاون الدولي لحماية الميراث الثقافي الوطني من التجارة المحظورة تمي
دول                              ا تسمى ال ط بم ق فق ع تتعل ا في الواق ا أنه ة واحدة، بم م    ". المصدرة "في الغالب ممارسة من جه معظم االم

ا وجدت       بقيت بعيدة بمع  " المستوردة" ذه حيثم دولي ه اون ال ر     . زل عن مخططات التع دول المعرضة أآث قامت ال
انونيالتصدير ال  أو لخطر السرقة  ر ق ل     غي ية مث ة قاس اذ خطوات قانوني ها بإتخ دفاع عن نفس افي بال ا الثق  لميراثه

ة  "إصدار أحكام قضائية بتحريم التصدير آامًال، منح حالة          ة       " ملكية عام ة معين واد ثقافي ى سبيل     متض (لم منة، عل
انوني  المثال، ال توجد فترة تحديد، المصادرة في حال التصدير ال     ر ق خ غي ة أخرى،     ). ، إل ًا، من ناحي  أن يمكن دولي

ة موضع التساؤل           تكون هذه المقاييس  واد الثقافي ل الم ا نق ى أقليمه م إل ي ت دول الت  الوطنية فّعالة فقط إذا ما آانت ال
ة أوًال                     في الحقيقة، من ناحية أ    : متعاونة ة الوطني ة أسواقها الفني ى وضع حماي خرى، أنها آانت تميل في السابق إل

ة               ة معين ط حول ظروف دقيق ل              (والتعاون ثانيًا، متعاونة فق اواة قب اديء التجارة الحرة والمس ا عرضة لمب أي أنه
اد  –) قانون الملكية الخاصة والعامة، ولحماية حقوق المشتري ذو النوايا الحسنة       ع المب م تحضيرها     جمي ي ت يء الت

 .للتضحية بها فقط في ظروف إستثنائية

امي     د المتن من ناحية أخرى، هنالك دليل على حصول تغير في الرأي بهذا الخصوص، بالرغم من التهدي
الم  ول الع افي ح راث الثق ازل الخاصة . للمي ن المن رقة م احف أو الس ن المت د   أو م ذ بالتزاي ادة آخ اآن العب ن أم م

ديلها بسبب   بشكل جزئي، . التقليدية، تصبح أآثر اقتناعًا باإلجراءات القاسية" السوق"ول والدول، حتى د   فقد تم تع
احف والناشئة عن القصور في الخط القاسم                               واة الجمع والمت ل ه ا من قب سلسلة من المشاآل التي تمت مواجهته

ورة  ة والمحظ ارة القانوني ين التج ة القا. الواضح ب إن المقارب ابه ف كل مش ة للتصدير البش انونينوني ر ق ر، غي  تتغي
ة في فرض       أن وإقرار وفرض قوانين أجنبية معينة أصبح أآثر تكرارًا؛ ويبدو اآلن   ر رغب دول السوق أصبح أآث

 .البعض من، ولكن ليس آل، التحريمات حول تصنيفات مواد ثقافية مهمة جدًا ومعينة

د      كل متزاي ًا بش ورة دولي ة المحظ ارة الفني و التج ع نم ي م ال، الف راءات   مج مي لإلج كل الرس إن الش ف
دما إتفق المجتمع     . القانونية المضادة لهذا التهديد قد نما بسرعة     تينيات عن تم الوصول إلى نقطة عودة في نهاية الس

ى          . الدولي على الحاجة إلى مباديء قانونية لحماية الملكية الثقافية حول العالم           رة عل ون سنة األخي لقد شهدت الثالث

                                                 
م تح ∗ ي  ت ية ف ة الدراس كريتيرة المجموع درويت؛ س ؤولة البحث، يوني نايدر، مس ا ش يدة مارين ل الس ن قب ر م ذا التقري ضير ه

 .يونيدرويت ولجنة الخبراء الحكوميون حول الحماية الدولي للملكية الثقافي؛ والسكريتيرة التنفيذية للمؤتمر الدبلوماسي إلقرار المؤتمر
سنوات بعد إقرار المؤتمر، حيث ظهر في الوقت الراهن عدد آبيرمن المقاالت والدراسات              تم نشر هذا التقرير خالل خمسة       

ة أخرى                    ات دولي ؤتمر مع فعالي ة الم ارة أو مقارن ى       . ُتحلل فقراته الشرطية المنفردة أو األسئلة الُمث ر بشكل مخالف عل ذا التقري يعمل ه
ا      –اذها لشكلها في المسودة     تفحص البنود المنفردة للمؤتمر، وسبب إيجادها، وآيفية إتخ        ة بفهمه ه عالق ا  – حيث أن هذا ل ة تطبيقه .  وآيفي

نظم                        ؤتمر أو أن ت ى الم في هذا الخصوص، يمكن أن يكون التقرير ُمساعدًا لتلك الدول التي تأخذ بعين اإلعتبار ما إذا آانت ستصادق عل
 .2001  من ديسمبر31حيثما آان هنالك عالقة، فقد تم تحديث التقرير حتى . له



م         أو   اإلقليمي أو   من اإلجراءات القانونية الدولية ذات المجال الثنائي      مدى   الدولي، ُأقر معظمها من قبل منظمة األم
ة        وم والثقاف دة            )اليونسكو (المتحدة للتعليم والعل وانين جدي ر بق دعيهما أآث م ت زم           –، وت ر ُمل ا ذات طابع غي  – أغلبه

 .الستخدامها من قبل من لهم صلة بالتجارة الفنية



 )1995 (إلى مؤتمر يونيدرويت) 1970(من مؤتمر اليونسكو 
ة  غير قانوني حول وسائل حظر ومنع اإلستيراد والتصدير والنقل ال  1970مؤتمر اليونسكو     لملكية الملكي

زًا                   1)1970مؤتمر  : المشار إليه من اآلن فصاعداً    (الثقافية   نح وضعًا ممي ام تم ى األم رة إل ى خطوة آبي  اشتمل عل
ذه               أجل   لثقافية وتفرض إلتزاما على الدول من     للمواد ا  ذ ه اييس شديدة مصممة لتنفي حمايتها، بينما يقترح وضع مق

إن                   . سلبالحماية، على وجه التحديد ضد السرقة وال       دة، ف دول المتعاق زم لل ام مل انون ع بالرغم من وجود إجراء ق
ك   ن ذل الرغم م وده ب ض بن ذ بع رز تنفي اصُيب انون خ ائل ق ائق ال. مس ان الع ي آ  رئيس

ل         أو   ، والتي تنص على اإلعادة إلى المالك االصلي لمادة مسروقة         2- ب 7المادة   مصدرة بشكل غير قانوني من قب
 2.الحائز، حتى الحائز ذو النوايا الحسنة، وحق األخير بالتعويض

ادة  (المشاآل الرئيسية في قضية سرقة هي نقل الملكية وتضارب المصالح بين الشخص              ذي ال ) المالك ع
عملت األنظمة القانونية على مقاربة مشكلة استحواذ  .  الحسنةنواياتم تجريده من ملكية المادة وُمشتري المادة ذو ال  

ك       أن   ال أحد يستطيع   تتبع األنظمة القانونية الشائعة قاعدة      : غير متعاقب بطرق مختافة    ا ال يمل نح م ال يستطيع    (يم
ة صحيح       يحصل على سند ملكية صحيح ما لم         أن   الشاري ة العظمى    أن ، حيث  )يكون لدى الناقل سند ملكي األغلبي

ا الحسنة           من أنظمة القوانين المدنية تمنح حماية اآبر، وإن آان بدرجات مختلفة، لحائز الملكية المسروقة ذو النواي
")en fait de meubles, possession vaut titre.(" 

درويت في مسودة                تم اإلهتمام بمشاآل نقل سند الملكية واالستحواذ         ل يوني ة من قب الالمتعاقب في البداي
ا  حول اإلستحواذ ب    القانون الموحد مسودة  . قانون نموذجي تم تحضيره في الستينيات      ة       نواي والت المادي  حسنة للمنق

 إستحواذ قيمة المنقوالت بشكل عام، والتنسيق بشكل       ترآزت على  LUAB("3"الُمشار إليه من اآلن فصاعدًا بـ       (
دولي                     وثيق مع  ع ال ؤتمرات الضخمة حول البي درويت، والم ود  اثنين آخرين من إجراءات يوني  1964ة في    المعق

دولي للسلع            المؤتمر( ع ال ق     ) ULIS( المتعلق بقانون موحد حول البي ؤتمر المتعل انون موحد حول تشكيل        والم بق
لع  دولي للس ع ال ود للبي ي . ))ULFIS(عق ن تحس دف م تذآار اله ياق، واس ذا الس ي ه امالت ف ي التع ة ف ن الموثوقي

ل        .  على مبدأ صحة االستحواذ الالمتعاقب     LUABصادق  التجارية الدولية،    هذه المسودة، والتي تم إقرارها من قب
اع اآلراء من             1974 ليونيدرويت في    إدارةمجلس   دعوة   أجل    ، لم تصل إلى درجة إجراء دولي بسبب نقص إجم ال

 .إلى إجتماع مؤتمر دبلوماسي إلقراره

دما حل وقت تحضير               LUABبه الخبرة المكتسبة فيما يخص      تن درويت عن ى يوني  واليونسكو تحولت إل
ؤتمر     ذ م اص لتنفي انون خ د ق ا 1970قواع اص به واد     .  الخ دًا للم ة ج ة الخاص بب الطبيع رى بس ة أخ ن ناحي م

لع، أصبح من الواضح بسرعة           ا      أن المقصودة، والتي لم تكن مجرد س ى يسعى ورائه واد الت  والحل  LUABالم
 .الذي قدمه آان في الحقيقة مختلفًا تمامًا عن تلك المطلوبة لحماية الميراث الثقافي

أ بشكل              1970المشكلة األخرى التي ترآز عليها مؤتمر        ة المنش ة دول  آانت نقل المواد الثقافية من منطق
ؤتمر           . خارق لتشريعات التصدير الخاصة بها     ا ُيطالب م إقرار إجراءات       ا 1970في هذا الخصوص، بينم دول ب ل

انوني                        ر ق واد المصدرة بشكل غي ادة الم تحكم التصدير المصرح به للمواد الثقافية، فقد اقترح آلية غير محددة إلع
 .إلى بلد المنشأ

رة      ة مبك ي   تشكل   أن آان واضحًا في مرحل ؤتمر دول ط يمكن  م ين من       أن فق اًال وأن اثن وفر إجراءًا فع ي
ا متنا أن اإلجراءات يجب اريكون ين اإلعتب ذ بع ع االخ ًا، م بين تمام بقًا  أن س ت مس ي قبل دول الت ن ال ر م دد آبي ع

ادة                  . 1970بمؤتمر   ة هي الم تقبلي، آانت نقطة البداي ؤتمر     2- ب 7بالنسبة للمحتوى الحقيقي لإلجراء المس  من م
اواة الوضعين المتعارضين               1970 ة لمس اد طريق اح النجاح بإيج ل الحر ل      : ، اختص مفت دي النق ة    مؤي واد الثقافي لم

حول العالم الذين التمسو قدر اإلمكان الحد من المجال الحقيقي لتطبيق المؤتمر والمحافظة على الحماية في الوقت                  
راث              ة للمي ة الوطني نة؛ ومناصري الحماي ا الحس ل المشتري ذو النواي م من قب االرهن والتي يتمتعون بها في دوله

                                                 
افي،        1 راث الثق ع  . 57، صفحة  1985تمت إعادة إنتاج نص هذا المؤتمر في مؤتمرات وتوصيات اليونسكو التي ُتعنى بحماية المي الموق

، أصبحت 2001 ديسمبر 31بحلول . http://www.unesco.org/culture/laws/ 1970/html_eng/page1.shtml: اإللكتروني
 .ضة دولة أطرافًا في هذه العري92

 : تنص على2- ب7المادة  2
 :تتعهد الدول الطرف في هذا المؤتمر بما يلي

د فرض                    2-ب تيرادها بع م إس ة ت ة ثقافي ادة أي ملكي  عند طلب الدولة الطرف التي تمثل المنشأ، باتخاذ الخطوات المناسبة إلسترجاع وإع
ريء أو        هذا المؤتمر في آال الدولتين المعنيتين، من ناحية أخرى، تنص على أن ا         دفع تعويضًا منصف للشاري الب ة يجب ت لدولة الطالب

 .للشخص الذي لديه سند ملكية صحيح لتلك الملكية
، مراجعة القانون الموحدفي ") LUAB(" حول اإلستحواذ بنية حسنة للمنقوالت المادية القانون الموحدنص مسودة أعيدت صياغة  3

 .85، المصدر السابق، "تقرير توضيحي "سوفيبالن،. جي. أنظر أيضًا في جي. 79، 1975-1



اد   دأ إع يع مب وا بتوس ذين أمل افي ال روقة الثق ة المس واد الثقافي ان    أو ة الم در اإلمك انوني ق ر ق كل غي المصدرة بش
 .والحصول بذلك على أعلى مستوى من الحماية الدولية لميراثهم الثقافي الوطني

اعدة       اون ومس ى تع اد عل ى اإلعتم ات عل ل االوق ي آ ادرين ف درويت ق ؤتمر يوني ودة م اب مس ان ُآت آ
ؤتمر   . اإللتزام بالعمل والتي بناء على طلبها تم      اليونسكو،   لقد أخذت المنظمة أيضًا جزءًا فّعاًال جدًا آمراقب في الم

 4. الخاص بها1970الدبلوماسي واستمرت حتى هذا اليوم بتحفيز مؤتمر يونيدرويت آإجراء تكميلي لمؤتمر 

ا      يجب اإلشارة أيضًا إلى      ى مستوى إقليمي    مبادرتين تم الشروع بهم ان     عل دما آ ا عن د انطلقت ؤتمر  وق م
ل                        . يونيدرويت ما يزال في مرحلة المسودة      ة، وفي المقاب ذه المرحل اء ه اش أثن ر بالنق ى حد آبي ا إل ًال منهم أثر آ ت

ول تسوية مناسبة                 دة في صياغة حل اط إشارة مفي م           . وفرتا نق ي رق  92\3911تنظيم مجموعة اإلقتصاد األوروب
ي     ة ف ات األوروبي س المجموع اص بمجل مبر 9الخ ول 1992 ديس ة  ح لع ثقافي دير س ة  5تص ات مجموع  وتعليم

ي  ي 7\93اإلقتصاد األوروب ارس 15 ف ر 1993 م ة بشكل غي ة منقول واد ثقافي ادة م المجلس حول إع  الخاصة ب
ة عضو ة دول ن منطق ة (6شرعي م ديالتها الالحق ي ) وتع افي للدوالألعضاء ف راث الثق ة للمي اييس وقائي دد مق تح

دول       . الموحد إبطال أنظمة الحدود الما بين مجتمعية      االتحاد األوروبي بعد إآتمال السوق       ادرة األخرى ب ى المب ُتعن
ة   ي مخطط لحماي دخرة ف انوني، الم ر ق ة ضد التصدير الغي واد الثقافي ة الم ى قواعد لحماي الكومنولث وتنص عل

 1993.7الميراث الثقافي المادي، والذي تم إقراره في موريشيوس في نوفمبر 

 )1995(تم تنفيذه من قبل يونيدرويت العمل التحضيري الذي 
س    رر مجل ات، ق ل الثمانيني ي أوائ كو، ف ب اليونس ى طل اءًا عل م  إدارةبن ته رق ي جلس درويت ف  65 يوني

ثالث                 ) 1986أبريل  ( رة ال درويت في الفت امج عمل يوني ة في برن ة الثقافي ة للملكي تضمين موضوع الحماية الدولي
 1989.8-1987سنوية 

ى ضوء    دراسة أولى حول ال    ؤتمر  ) 1974( بشكل خاص   LUABحماية الدولية للملكية الثقافية، عل وم
ند                               1970،9 ل س م نق ذي يحك انون الخاص ال دًا مع قواعد الق ر تحدي ة تتعامل بشكل أآث ة  ال تبعتها دراسة ثاني ملكي

رت ريتشلت        10الخاص بملكية ثقافية،   ى البروفسور غي تراليا ( ُعهد بها إل ة قانون  ). أس ة  اقترحت معاين ة مقارن  أن ي
تترجم اإلهتمامات    أن   تكون بتطبيق قواعد إلزامية يمكن     أن   طريقة واحدة لتوفير حماية فعالة للملكية الثقافية يمكن       

تم الدفاع عن مقاربة جديدة بناءًا على إقرار قوانين أجنبية تحكم تصدير ملكية ثقافية              . السياسية إلى مباديء قانونية   
 .والقانون العام) تضارب القوانين(قانون الخاص والقانون الدولي الخاص عن طريق التأثير المشترك لل

م أن دبع س  أن ُعل رر مجل د، ق ي جدي راء دول ير ألي إج ها التحض ور بنفس م تتص كو ل  إدارةاليونس
ة                 أن   11يونيدرويت يعين مجموعة دراسة إلمعان النظر في عملية ومدى الرغبة في وضع قواعد موحدة ذات عالق
ة       باتجاهات ا  ة الثقافي ى أساس         . لقانون الخاص للحماية الدولية للملكي ة     عملت المجموعة عل ؤتمر  مسودة تمهيدي لم

 والذي أوجدت مقاربته البراجماتية بشكل أساسي         12، المقدم من قبل السيد روالند لوي،      حول إرجاع المواد الثقافية   
دفع     ق ال اع وح اديء اإلرج ى مب اءًا عل ة ثالث   13.بن ة الدراس دت مجموع ين     عق ا ب ي روم ات ف  و 1988ة جلس

                                                 
ماً                 هنا يجب    4 درويت حاس د،        . تقديم تقدير خاص إلى السيدة لينديل بروت، والتي آانت مساهمتها في عمل يوني ى وجه التحدي أنظر، عل

 . صفحة145، 1997بروت، تعليق على مؤتمر يونيدرويت، ليستر، معهد اآلداب والقانون، . تعليقها على مؤتمر يونيدرويت، لينديل في
 .1، الصفحة 1992-12-31 في 395الصحيفة الرسمية للمجموعات االوروبية رقم ل  5
 .74، الصفحة 1993-3-27 في 74الصحيفة الرسمية للمجموعات االوروبية رقم ل  6
 .2015، الصفحة 1993، أوآتوبر 4، رقم 19نشرة قانون الكومنولث، المجلد  7
 وثيقة – 39. جي. ، إيه1986يونيدرويت ؛ 22 لمجلس اإلدارة، 65تقرير الجلسة رقم ، 18 وثيقة – 65، سي دي 1986يونيدرويت  8

 .3 للجمعية العامة، 39تقرير الجلسة رقم ، 10
 -LXX، الدراسة 1986يونيدرويت  (42، 1-1985، مراجعة القانون الموحد، "الحماية الدولية للملكية الثقافية"ريتشلت، . جي 9

 ).1الوثيقة 
، 1988يونيدرويت  (52، 1-1986، مراجعة القانون الموحد، " دراسة ثانية–الحماية الدولية للملكية الثقافية "ريتشلت، . جي 10

 ).4 الوثيقة -LXXالدراسة 

 .32 لمجلس اإلدارة، 67، تقرير حول الجلسة رقم 18 الوثيقة – 67. دي. ، سي1988يونيدرويت  11

 .إدارة يوندرويتالعضو األسترالي في مجلس  12
 .3 الوثيقة -LXX، الدراسة 1988يونيدرويت  13



اآو 1990،14 اردو مون يد ريك ة الس درويت( تحت رعاي يس يوني رت ). رئ ة، أق تها الثالث ة جلس د نهاي ودة اعن لمس
 15.المصدرة بشكل غير قانوني أو حول المواد الثقافية المسروقةلمؤتمر يونيدرويت التمهيدية 

ة               اع لجن ى إجتم دعوة إل وميين، تمت مناقشة نص المسودة            تبعًا لقرار مجلس اإلدارة بال راء حك من خب
ري الليف        يد بي ة إجتماعات، ترأسها الس ي أربع ه ف ة وتعديل ين   ) سويسرا(التمهيدي ا ب ي روم دت ف  و 1991وُعق

ة        1993.16 درويت حول   مسودة   عند إختتام جلستها الرابعة، أقرت اللجن ؤتمر يوني ة المسروقة    م واد الثقافي  أو الم
ان     ر مجلس إدارة       17،ونيالمصدرة بشكل غير ق م          واعتب درويت، في جلسته رق ايو    (73يوني النص   أن   ،)1994م

ة      مكتمل بما فيه الكفاية لتقديمه إلى مؤتمر دبلوماسي إلقراره آتمثيل لتسوية بين المواقف المختلفة لألنظمة القانوني
ى           . التي أعتمدت على مباديء مختلفة بشكل آبير       ا يجب إل ة آم ة اإليطالي ؤتمر الدبلوماسي      دعت الحكوم د الم  عق

 .1995 يونيو 24 إلى 7الذي تم إنعقاده في روما من 

ة       18.حضر المؤتمر عدد آبير من الحكومات والمنظمات       ؤتمر    :  لقد وجد أمامه النصوص التالي مسودة م
ره التوضيحي درويت وتقري درويت   يوني كرتارية يوني ل س ن قب م تحضيره م ذي ت ع   ال ة م ود النهائي ودة البن ومس

ات توضيحيةتعل درويت،  يق كرتارية يوني ل س ن قب ات    م ل الحكوم ن قب ة م ات المقدم ات والتعليق ًا المقترح وأيض
ة وأعضاءها؛   19.والمنظمات الدولية  ذآر بشكل خاص     أن  يجب 20 تم تنفيذ عمل المؤتمر من قبل الجلسة المكتمل ن

ر رسمية      ايرًا              – مجموعة عمل غي ر تغ بعض       عكست عضويتها المواقف السياسية األآث  أعدت   –عن بعضها ال
ًا ر ظاهري ددة ال تقه ق متع د عوائ ى الفشل عن ا تتجه إل دو أنه ان يب دما آ ي المناقشة عن ام ف ذه . لعشرة أي التقت ه

ود أخرى           21المجموعة بشكل متوازي مع المؤتمر بشكل مناسب لوضع مسودة نص تسوية            دعم وف ازت ب والتي ف
دولي   تم فتح  . 22ة مقدمة تمهيدية  والتي تم تقديمها إلى المؤتمر، سوية مع مسود        مؤتمر يونيدرويت حول اإلرجاع ال

د  – والقبول - للتوقيع 23المصدرة بشكل غير قانوني أو للمواد الثقافية المسروقة   ؤتمر في    إ عن و  24غالق الم  يوني
1995. 

                                                 
أعيدت صياغتها على التوالي ) 1990 يناير 26-22 و 1989 أبريل 17-13، 1988 ديسمبر 15-12(تقارير هذه الجلسات الثالثة  14

، الدراسة 1989؛ يونيدرويت 14 الوثيقة – LXX، الدراسة 1989؛ يونيدرويت 10 الوثيقة – LXX، الدراسة 1989في يونيدرويت 
LXX – 3 الوثيقة. 

؛ أنظر أيضًا في )19 الوثيقة – LXX الدراسة – 1990يونيدرويت  (2-1990 مراجعة القانون الموحدأعيدت صياغتها في  15
 بشكل غير التقرير التوضيحي حول المسودة التمهيدية لمؤتمر يونيدرويت حول المواد الثقافية المسروقة والمصدرة"شنايدر، .م

 .26، المصدر السابق، "قانوني
على ) 1993 أوآتوبر 8 – سبتمبر 29 و 1993 فبراير 26-22 يناير، 29-20 مايو، 10-6(أعيدت صياغة تقارير الجلسات االربعة  16

، 1991ت يونيدروي، 30 الوثيقة – LXX، الدراسة 1991يونيدرويت ، 23 الوثيقة – LXX، الدراسة 1991التوالي في يونيدرويت 
حضر اإلجتماعات ممثلي خمسون دولة عضو في . 48 الوثيقة – LXX، الدراسة 1991يونيدرويت ، 39 الوثيقة – LXXالدراسة 

يونيدرويت، وخمسة وعشرون دولة غير عضو، وتسعة منظمات ما بين حكومية، وخمسة منظمات غير حكومية وجمعيات محترفة 
 .وأيضًا فرسان مالطة

دت صياغته  17 ي أعي دف انون الموح ة الق درويت  (104، 1993 مراجع ة – LXX الدراسة – 1994يوني ي )49 الوثيق ؛ أنظر أيضًا ف
نايدر، .م ر      "ش كل غي روقة والمصدرة بش ة المس واد الثقافي ول الم درويت ح ؤتمر يوني ة لم ودة التمهيدي ول المس ر التوضيحي ح التقري

 .119، المصدر السابق، "قانوني
ة، خمسة منظمات                 – ثمانية منها مراقبون     –لة  ثمانية وسبعون دو   18 ين حكومي ا ب بعة منظمات م  تم تقديمها في المؤتمر الدبلوماسي؛ س

 CONF. 8/INF. 1دولية واحدة وأيضًا قام فرسان مالطة بإرسال مراقبين؛ للقائمة الكاملة للمشارآين أنظر في غير حكومية، وجمعية 
FINAL       ة المسروقة            ، في أعمال ومحاضر جلسات المؤتمر واد الثقافي دولي للم الدبلوماسي إلقرار مؤتمر يونيدرويت حول اإلرجاع ال

انوني،      ر ق  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione eوالمصدرة بشكل غي
l’Editoria 392، الصفحة 1996، روما. 

ة المسروقة والمصدرة               ):18المالحظة اعاله   (ُتعيد األعمال صياغة     19 واد الثقافي دولي للم درويت حول اإلرجاع ال ؤتمر يوني  مسودة م
ادرة   )CONF. 8/3(بشكل غير قانوني والتقرير التوضيحي الذي تم تحضيره من قبل سكرتارية يونيدرويت  ة الق ؛ مسودة المواد النهائي

؛ مقترحات وتعليقات )CONF. 8/4(قبل سكرتارية يونيدرويت على التجسد في مسودة مؤتمر يونيدرويت مع التعليقات التوضيحية من 
-CONF. 8/W.P. 1 وملحقه، CONF. 8/6 وملحقه، CONF. 8/5(الحكومات والمنظمات الدولية حول مسودة مؤتمر يونيدرويت 

ول )CONF. 8/C.1/W.P. 1-82 و 7 ابق (؛ وح در الس ود    ) المص ي مس د  ف ى التجس ادرة عل ة الق واد النهائي ودة الم ؤتمر مس ة م
 ).CONF. 8/C.2/W.P. 1-25(يونيدرويت 

ال صياغة     20 د األعم ؤتمر   ) 18المالحظة اعاله  (ُتعي ، وسجالت خالصة إجتماعات   )CONF. 8/S.R. 1-7(سجالت خالصة الم
ؤتمر  ؤتمر )CONF. 8/C.1/S.R. 1-19(الم ر إجتماعات الم ة ) CONF. 8/C.1/Doc. 1(، وتقري ود النهائي ة البن ر لجن وتقري

)CONF. 8/C.2/Doc. 1.( 
ال  21 ا – CONF. 8/W.P. 5, 347، )18المالحظة اعاله (األعم دا وفرنس ا وآن تراليا وآمبودي ود أس ل وف ن قب دم م رح المق  المقت

 .واليونان وايرلندا وإيطاليا والمكسيك وهولندا وجمهورية آوريا واسبانيا وسويسرا وترآيا والواليات المتحدة األميريكية وزامبيا
ال  22 ا – CONF. 8/W.P. 6, 351، )18المالحظة اعاله (األعم دا وفرنس ا وآن تراليا وآمبودي ود أس ل وف ن قب دم م رح المق  المقت

 .واليونان وإيطاليا والمكسيك وهولندا واسبانيا وسويسرا وترآيا والواليات المتحدة األميريكية وزامبيا
ن ا   23 ًا، وم ا الحق ق هن ؤتمر آلمح ص الم ياغة ن دت ص درويت  ُأعي ي ليوني ع األلكترون ى الموق ه عل ول إلي ًا الوص ن أيض : لممك

http://www.unidroit.org/english/conventions/c-cult.htm. 



ة  22في هذا التاريخ، وقعت    . 1996 يونيو   30حتى  ) إيطاليا(بقي المؤتمر مفتوحًا للتوقيع في روما         دول
 25. دولة13، ُفِرض المؤتمر بين 2001 ديسمبر 31 بحلول 24.على المؤتمر المودع مع حكومة إيطاليا

                                                 
بوليفيا وبورآينا فاسو وآامبوديا وساحل العاج وآرواتيا وفنلندا وفرنسا واإلتحاد الروسي والسنيغال وسويسرا : الدول الموقعة هي 24

 .وزامبيا
ول  25 مبر 31بحل ؤتمر2001 ديس ي الم ًا ف ة اطراف دول التالي لفادور : ، آانت ال وادور والس ا واإلآ ل والصين وآرواتي ا والبرازي بوليفي

ؤتمر، مع فرض              . وفنلندا وهنجاريا وإيطاليا ولتوانيا والبارغوي والبيرو ورومانيا       ى الم في ذلك الوقت، انضمت األرجنتين والنرويج إل
) اإلنضمامات \المصادقات (يتم بشكل منتظم تحديث بلد تنفيذ المؤتمر . ، على التوالي 2002 مارس   1براير و    ف 1ُمجدول لهذه الدول في     

 .<http://www.unidroit.org/english/implement/I-95.htm>: على الموقع األلكتروني ليونيدرويت



 المصدرة بشكل غير قانوني أو التعليقات على بنود مؤتمر يونيدرويت حول المواد الثقافية المسروقة .2
 : مادة مقسمة إلى خمسة فصول21تشكل المؤتمر من 

 )2 و 1المواد (يق والتعريف مجال التطب - 1الفصل  

 )4 و 3المواد (إرجاع المواد الثقافية المسروقة  - 2الفصل 

 )7-5المواد (إعادة المواد الثقافية المصدرة بشكل غير قانوني  - 3الفصل  

 )10-8المواد (بنود عامة  - 4الفصل 

 )21-11المواد (بنود نهائية  - 5الفصل 

 

 عنوان المؤتمر
ديل     وان تم تع ؤتمر الدبلوماسي         العن ى الم رر، وصوًال إل وًال من       . بشكل متك ان مقب د آ ك فق الرغمن ذل ب

آان هنالك حاجة إلى حل سؤالين        . يعكس، بشكل مختصر قدر اإلمكان، الغرض من المؤتمر        أن   الخارج أنه يجب  
واد  : "تعبيرين، وآان اآلخر أي من ال"إعادة"و " إرجاع"آان أحدهما ما إذا آان يجب استخدام الكلمات     : مهمين م
 .يسود أن يجب" ملكية ثقافية" أو "ثقافية

عبرت بشكل مالئم عن الطبيعة الثنائية للوضع     ،المحتواة في بنود المؤتمر   " إعادة"و  " إرجاع"الكلمات  
ة السرقة، وُتشير    " إرجاع"بينما ُخصصت . التي ينصب عليه  ادة "في حال انوني، ومن     " إع ر ق ى التصدير الغي  إل

ط من         . ي صعوبات ذات عالقة بوصفها الدولي     إحباط أ أجل   يس فق وان ول  في النهاية، لم تستخدم أي منهما في العن
ا               أجل   اك من حيث تفسيرها، بم ادي اإلرب ردات             أن   اإلختصار ولكن أيضًا لتف ًال جزء من مف ا ليست فع أي منهم

اد                  (اليونسكو   ز إع ة لتحفي ين حكومي ا ب ة الم ك الخاصة باللجن أ           على وجه التحديد تل د المنش ى بل ة إل ة الثقافي ة الملكي
ان يجب          ). إرجاعها في حالة اإلستيالء الغير قانوني      أو   الخاص بها  ا إذا آ ات، وم ا     أن   إختيار هذه الكلم تم إرفاقه ي

ان المقصود من        )  فقط أو وطني \دولي و (، رفعت من المناظرة العميقة حول نوع الوضع         "دوليًا"بالصفة   والتي آ
ادة حول                        . هاينصب علي  أن   المؤتمر تم تضمين م م ي ه ل ا أن وان، بم ى العن لزمن طويل، تمرآزت هذه النقاشات عل

دولي               1990،26مجال التطبيق حتى الجلسة الثالثة من مجموعة الدراسة في             د الوصف ال م تحدي ذا الوقت ت د ه  بع
 ).1قارن مع المادة (ضمن جسم المؤتمر نفسه 

ين التعبي ار ب اني حول اإلختي ان السؤال الث ة"رات آ ة ثقافي ة"و " ملكي واد ثقافي ة ، حيث "م عملت لجن
ة        ة الفرنسية واإلنجليزي ين الترجمات اللغ ز ب رروا لصالح الكلمات      . الخبراء بخصوصه على التميي ة، ق في النهاي

ة  في الت. االخيرة ُتعد تصورًا جديدًا نسبيًا في القانون الشائع       أن   ، حيث "ملكية ثقافية "إشارة إلى   " مواد ثقافية " رجم
 1954بما أنه تم استخدام هذه في مؤتمرات اليونسكو منذ عام " biens culturels"الفرنسية، تم تفضيل الكلمات 

انونيون               اء الق ل أغلب العلم ا ُقبلت من قب ك، وألنه د ذل ة من بع عالوة  . وفي العديد من التنظيمات الوطنية والدولي
 .2معرفة بوضوح في المادة على ذلك، فإنها ال تتسبب بأي سوء فهم، حيث أنها 

انوني    أو مؤتمر حول المواد الثقافية المسروقة   " ("أو"أخيرًا، أوضح اإلرتباط     ر ق ") المصدرة بشكل غي
ن ؤتمر يجب   أجل أن أن، وم ي الم و معرف ف ا ه ة آم ادة ثقافي أثير، م ؤتمر بالت ود الم دأ بن ا  أن تب ط إم ون فق تك
انوني      أو ،- 2ء محدد في الفصل        وفي هذه الحالة ستكون عرضة إلجرا        –مسروقة   ر ق  في  –مصدرة بشكل غي

انوني   أن يمكن أيضًا. 3هذه الحالة ستكون عرضة إلجراء محدد في الفصل       تكون مسروقة ومصدرة بشكل غير ق
انوني           أن   يمكن(بالعكس   أو   )غالبًا ما تكون هذه هي الحال     (أيضًا   ر ق ادة بشكل غي ل   يكون قد تم تصدير الم من قب

ك ا ي سوق أفضل المال ى ف عر أعل ذي يبحث عن س دعي ) ل ى الُم دًا إل يكون عائ االت س ذه الح ي ه ب  أن وف يطال
 ).ُيقدمه الُمدعي أن باإلعتماد على وجه التحديد على الدليل الذي يمكن (3 و 2 الفصول بموجببإعادتها 

 

 المقدمة اإلستهاللية

ة اإلستهال           ي      سيكون من الخاطيء التقليل من تقدير أهمية المقدم ؤتمر دول ؤتمر      . لية في م ة م ك حال هنال
 ُتفسر بنوايا حسنة وفقاً  أن   يجب"معاهدة ما    أن    على 31 حول قانون المعاهدات والذي ينص في مادته         1969فيينا  

دي المعطى لشروط في سياق نصها             دة، يجب       "وأن  " للمعنى التقلي ى       أن   لغرض تفسير المعاه يشتمل النص عل
 ".مقدمتها اإلستهاللية[....] 
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 التي تشكل جزءًا   – وإن آانت غير ملزمة      –ُتعبر بنود المقدمة اإلستهاللية عن النوايا والمباديء العامة         
ؤتمر       ذي يكمل الم ام ال ؤتمر وأيضًا حدوده،          . متممًا للعرض الع وى الم ا تلخص فلسفة وأهداف وقاعدة ومحت إنه

 . إلى رغبة في محاربتهافيما يخص التجارة المحظورة والحاجةمقابل خلفية الوضع الحالي 

ادل                  افي والتب راث الثق ة المي ة حماي ل أهمي ية، مث تبدأ المقدمة اإلستهاللية باستذآار بعض الحقائق األساس
ة بشكل                واد الثقافي ة في الم ر قانوني ذر أصالحه بسبب التجارة الغي اس؛ الضرر المتع الثقافي لتحفيز الفهم بين الن

ات القب ان الخاص للمجتمع ام؛ المك ة ع ة الطبيعي واد (لي ع الم ارن م ة )) 2(7و ) د)(3(5، )8(3ق كلة الجدي والمش
لبل ة  س ع االثري واد  ( المواق ع الم ارن م ن     )). 3(5و ) 5(و ) 4(3ق ود م دف المقص يح اله تمر لتوض م تس ن ث م

ة  المؤتمر، أي المساهمة بشكل فّعال في محاربة التجارة الغير قانونية في المواد الثقافية وبذلك تحسين ح             فظ وحماي
افي من   راث الثق ة  أجل المي ة تسهيل إرجاع  . المصلحة العام ا تحدد آيفي ك، فإنه ة   أو لفعل ذل واد الثقافي ادة الم إع

 .التنفيذ أجل بواسطة آلية قانونية تقترحها من

ى                دال وشددوا عل ؤتمر ال يطرح      أن   من ناحية أخرى، فقد آان المؤلفين واعين إلى الحاجة إلى اإلعت الم
ى                  . بة بحل جميع المشاآل   أي مطال  دة عل نص، مؤآ ى حدود ال اه إل  تعمل المقدمة اإلستهاللية بحق على جذب اإلنتب

ر شرعيين      أجل في أآثر عدد ممكن من الدول من  " قواعد قانونية دنيا، عامة   "هدفها هو إيجاد    أن   ع التجار الغي من
ل     يهدف المؤتمر أيضًا إ   . من إستغالل الفوارق بين األنظمة القانونية      وق مث لى توفير وسائل شرعية إلسترداد الحق

دول، ولكن       أو التعويض، وفي حالة عدم حدوث ذلك فإن آلية اإلرجاع       ة في بعض ال اإلعادة يمكن أال تكون مقبول
ا            ة أخرى،    . بدون إلزامها في هذه الدول التي ترى أنه ال حاجة له ة      من ناحي أي طريق د ب ال ُيطالب اإلجراء الجدي

ر شرعية           آانت بتقديم وس   م          : يلة شرعية إلسترداد حق مقصورة على مشكلة التجارة الغي ك، ت ى النقيض من ذل عل
ة     أو التشديد على الحاجة إلى مقاييس اخرى مثل تطوير واستخدام سجالت      ع األثري ة للمواق ة المادي رًا،  . الحماي أخي

واد      ُتطالب المقدمة اإلستهاللية بخطوات لتقوية التعاون الدولي ولضمان الظروف         ة لتجارة شرعية في الم المالئم
 .الثقافية

ان  ا زال –آ دول – وم ن ال د م وي للعدي كل حي ًا بش ي  أن  مهم ر رجع يس ذو أث ؤتمر ل ق . الم ذلك واف ل
تقبل إقرار بنود المؤتمر ("هذا المبدأ األساسي في المقدمة اإلستهاللية توضيح يتم   أن   يجب أن   الخبراء م  ") للمس وت

أن تصبح                       تأآيده في النص المالئم    ر الالرجعي في دستورها ب دأ األث ي ادخرت مب ، من أجاللسماح لتلك الدول الت
ؤتمر    ه يجب        . أطرافًا في الم راء بأن ة الخب ك شعرت لجن الرغم من ذل م يكن         أن ب ه ل تم بشكل واضح توضيح أن ي

ة فرض ال       أن   قصدهم إعطاء صفة شرعية للتجارة الغير شرعية التي يمكن         ل بداي ه   تكون قد حصلت قب ؤتمر وأن م
 )).3(10قارن مع المادة (يجب اتخاذ خطوات لتحفيز التعاون بين الدول 

ى                      ذا المجال والخاصة باليونسكو عل أخيرًا وليس آخرًا، الدول التي أقرت عمل األجسام الموجودة في ه
ى وجه التحد               )10الفقرة الفرعية   (وجه التحديد    ه المنظمات مسماة عل د في النص     ، الوقت الوحيد الذي تكون في . ي

 فضلت عدم اإلشارة إلى ذلك بشكل واضح، ولكن الشعور           1970العديد من الدول التي لم تكن اطرافًا في مؤتمر          
ر             يس أآث ه، ل درويت ال يمكن التغاضي عن ا الالمنتهي لعمل يوني آان باديًا بأن المساهمة الهائلة لليونسكو ودعمه

ة لإلجرائين    ة التكميلي بيل ال (من الطبيع ى س واد   عل تراتيجيات الم د نفس اس ا ُيغطي بالتحدي ال، آالهم رغب ). مث
ه  م ُيقصد من د ل ؤتمر الجدي أن الم ك شك ب ون هنال ي أال يك د ف ؤلفين بشكل مؤآ ؤتمر  أن الم تبدل م  وال 1970يس

ر شرعية            ًا  التقليل من جدارته؛ يبقى المؤتمر األقدم بخمسة وعشرون عام         ة التجارة الغي مصدرًا رئيسًا في محارب
 .في المواد الثقافية

 

  مجال التطبيق والتعريف– 1الفصل 

 1المادة 
ا               ق عليه ي ينطب ات الت ى المطالب دئيًا، قامت مجموعة    . تم تعريف المجال الحقيقي للمؤتمر باإلشارة إل مب

ع األوضاع                    ة جمي ة مشترآة لتغطي ة  –الدراسة بالتخطيطي لوضع مسودة قانون موحد يؤسس قواعد حقيقي  االعلي
ة           –لية ايضًا   والدو ررت في النهاي وميين ق راء الحك تحدد مجال    أن  متضمنة سرقة المواد الثقافية، ولكن لجنة الخب

 27. فقطالدوليةالمؤتمر بالمطالبات 

ة  "يكون ذو  أن   في البند اإلفتتاحي الذي ُيطالب    مطلب  المن ناحية اخرى، فإن      ددًا    " صفة دولي د مح م يع ل
عوبة   بب ص تحالة   أو –بس به اس ى   ا–ش اق عل اييرإلتف يمع يناريوهات  ة ومعرفة ُمرض ة جميعرالس دًا لتغطي  جي

ا ُيشكل الصفة         . المحتملة دأ موحد فيم ة "وفقًا لذلك، سيكون عائدًا إلى قانون الحالة الوطنية لحل مشكلة مب " الدولي
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ررك  الصياغة صريحة بشكل بشكل متكامل        أن   ُيؤخذ بعين اإلعتبار   أن   من ناحية أخرى، يجب   . للمطالبات  وال ت
 .للشك عندما ُتشير إلى إعادة مواد ُمصدرة بشكل غير قانوني، وهي دولة بالتعريف مجاًال

ي،         واد               فيما يخص المجال الجغراف ذا في الم م بشكل إضافي تعريف ه  والتي تحدد العوامل       10 و   8ت
 ).على هذه البنودت قارن مع أدناه للتعليقا(الربط ذات العالقة بين وضع دولي ما وتطبيق قواعد المؤتمر 

 )أ( الفقرة الفرعية – 1المادة 
ات     ي مطالب ؤتمر ُيغط ا الم ق عليه ي ينطب ات الت ن المطالب اب األول م ة   "الب واد الثقافي اع الم إرج

 . لتطبيق المؤتمرأساس آافيُتعد السرقة ": المسروقة

ى بالمواد الثقافية المسروقة    نص مسودة المؤتمر الُمقدمة إلى المؤتمر الدبلوماسي ُتعن        أن   سيكون ملحوظاً 
ة " ة دول ن منطق ة م ؤتمرالمنقول ى الم ى أساس". منضمة إل ذا عل ى ه ر  أن ظهرت إعتراضات عل ؤتمر ظه الم

دان وُمعاقب     –للتعامل مع المواد المسروقة بشكل مختلف باإلعتماد على ما إذا آانت السرقة                 آل  بموجب  فعل ُم
ر   أو منضمة إلى المؤتمرة ال حصلت في منطقة الدول  –القوانين الوطنية    ؤتمر   في دولة غي ى الم عالوة  . منضمة إل

منضمة  وُوجدت في دولة أ منضمة إلى المؤتمر على ذلك، في الحاالت التي تمت فيها سرقة مادة ما في دولة غير              
ة               ب إلى المؤتمر  ؤتمر    منضمة ، يمكن أال ُيطبق المؤتمر ولكن الحقيقة التصادفية تمامًا بأنها ُنقلت عبر دول ى الم   إل

ة      أن    يمكن د منضمة إلى المؤتمر   إلى دولة    ب ًا مع الرغب ادر متوافق ُتطلق زناد تطبيق المؤتمر، ويبدو هذا بشكل ن
ر          ؤتمر   في حماية المواد الثقافية من السرقة في الدول الغي ى الم رار      أجل  من  أو منضمة إل ى اإلق دول إل تشجيع ال

 28.بالمؤتمر

د الوضع المشتمل ع        ألة               بينما ُيع إن المس التعريف، ف ًا ب ى تصدير وضعًا دولي ة        ل دًا في حال ل تأآي د أق ُتع
الرغم من  " ُنقل عبر حدود دولية "تمت محاولة تضمين الكلمات     . المواد الثقافية المسروقة   ذه ال تظهر في     أن وب ه

ار ؤخذ بُت أن ي يجبت الةالرئيسيالمعايير  االنص النهائي، فإنه بالرغم من ذلك ُيفهم على أنه       تم   . عين اإلعتب دما ي عن
ه تكون ذات صفة      أن إيجاد مادة ثقافية في دولة غير تلك التي ُسرق منها، لن يكون هنالك شك في    ة بإعادت المطالب

ا السرقة              ا        (دولية، حتى إذا ما مثل أمام محاآم الدولة التي حدثت فيه ائز مقيم دما يكون الح ال، عن ى سبيل المث عل
ادة   ي الع اك ف ع ). هن د واض ح  قص كل واض ودة بش فه     أن ي المس ذي آش ع ال وع الوض وا ن ي ُيغط ورث ف . وينك

رة     .  في إنجلترا  29آريستي هناك، ُوجدت المادة في الدولة التي تمت فيها السرقة، ولكنها عبرت عدة حدود في الفت
 .الطارئة وتمت المتاجرة بها في الخارج

ب اً  أن يج ون ملحوظ ة   أن يك رة الفرعي رة ) أ(الفق رف فك رقة "ال ُتع ـ    " (الس ة ب ك الخاص الف تل بخ
انوني" ر ق ة " التصدير الغي رة الفرعي ي الفق اط )). ب(ف دى النق د إح رح عن د ُأقت ل  أن لق ال "تمثي ر واإلحتي التغيي

 ولكن الرأي الغالب    30بالسرقة،" أي فعل آخر يستحق اللوم مشابه لها       أو   وإساءة اإلستغالل المقصودة لمادة مفقودة    
ا     ة،             أن نون الموحد هو أنه يجب على الق ة القانوني دان وُمعاقب في آل األنظم زم نفسه بالسرقة وحدها، فعل ُم ُيل

ة                  وع في دول مختلف ة بشكل متن ر سهولة والُمنظم ا بشكل أآث في  . وإستثناء تطبيقه على االوضاع الممكن تعريفه
، يمكن  "السرقة "خرى، ولكن ليست الجرائم األ أو   األنظمة القانونية الشائعة، على سبيل المثال، في حالة اإلحتيال        

ى             . يحصل على سند ملكية    أن   للمشتري ذو النوايا الحسنة    ذا التوسيع إل ل ه أن مث ة أخرى ب شعر آخرون من ناحي
تبلغ مبلغ السرقة في أنظمة القانون المدني ولكن       أن   تغطية األفعال التي يمكن    أجل   يجب إبقاءه من  " أفعال أخرى "

ة     ليس في     ة القانوني ائعة األنظم ة           . الش رر استخدام آلم ة، تق وم     سرقة في النهاي ط، حول مفه ى     أن  فق ذا ُيشير إل ه
ا، من           ام محاآمه ة إرجاع أم ول مطالب د مث توسيع   أجل  السرقة بالمفهوم األوسع، ولكن ليس ترك الدول حرة، عن

 ).9قارن مع المادة (تطبيق قواعد المؤتمر المعنية بالسرقة إلى جرائم أخرى 

منضمة إلى  أي قانون سُيحدد ما إذا آانت هنالك سرقة؟ سواءًا آانت الدولة ال           : ي، بالطبع، هو  السؤال التال 
ى                         المؤتمر دًا إل ًا عائ  ستنفع نفسها من الخيار المنصوص عليه في المادة ح في سياق هذا النص أم ال، سيكون دائم

 إذا آان مشموًال بالمؤتمر، ولفعل هذا  إيجاد ما  أجل    إلعطاء توصيف قانوني للفعل من     تي تتولى القضية  المحكمة ال 
انون المخصص بواسطة تضارب      أن ستقرر إما التطبيق المباشر لقانونها الخاص أو، حيثما آان ممكنًا،  ُتطبق الق

 .قواعد القانون

 )ب( الفقرة الفرعية – 1المادة 

                                                 
 . والتالية23، التقرير التوضيحي حول مسودة المؤتمر، أعاله، CONF. 8/3، )18المالحظة اعاله (األعمال  28
 2] 1980[، 1121 جميع تقارير إنجلترا 1] 1980[، 496 فصل 1] 1980[آريستي، مانسون أند وودز المحدودة . وينكورث في 29
 .7قارير القانونية األسبوعية الت
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ة من   "واد الثقافية الباب الثاني من المطالبات التي ينطبق عليها المؤتمر ُيغطي مطالبات إعادة الم           المنقول
ة    ة دول ؤتمر  منطق ى الم ا        منضمة إل ة ميراثه ة لغرض حماي واد الثقافي نظم لتصدير الم ا الُم  بشكل مخالف لقانونه

ي     أن الفارق المهم بين هذا البند وذلك الذي يتعامل مع المواد المسروقة هو  ". الثقافي ا الت الدولة التي انتهك قوانينه
واد ا نظم تصدير الم ة يجبُت ون  أن لثقافي ة تك ؤتمردول ى الم دول ، منضمة إل ط ال ه وفق راء حول أن ادل الخب يتج

المؤتمر، يجب             دول األخرى، ضمن الحدود المفروضة ب ة في ال تكون   أن المتحضرة إلقرار القواعد ذات العالق
وده     ؤتمر      أن  ظف يمكن  –مؤهلة لإلنتفاع من بن رار الم ى إق اق ع  . ُيشجع دول أخرى عل م اإلتف د    ت ذا التحدي ى ه ل

 ).والتعليقات عليها، أدناه) 2(10قارن أيضًا مع بنود المادة (بسهولة 

ى ضوء الوصف المبتكر                     من البداية، تم التأآيد على الحاجة إلى تعريف فكرة التصدير الغير قانوني عل
ة         دولة تم في منطقتها ُوجدت مادة ثقاف       أن   والتي ُتوجد مبدأ   من المؤتمر    3تمامًا في الفصل     م تصديرها من دول ية ت

ة يجب   ك الدول انون تل ي أن أخرى بشكل مخالف لق ذا يعن دها، ه إحترام   أن ُتعي د ب ؤتمر تتعه ر الم ي ُتق ة الت الدول
ى              . القوانين األجنبية التي ُتعنى بالتصدير الغير قانوني       وميين عل راء الحك ة الخب ة للجن تم اإلتفاق في الجلسة الرابع

ي تحظر            أن    يجب  نتهاكاال أن   مبدأ وطني الت انون ال ود الق ق ببن واد             أو   يتعل ى الخارج لم ل إل تخضع لظروف النق
ة             أو   ثقافية بقصد حمايتها   وطني ذو عالق انون ال د من الق ط أي بن يس فق افي، ول للمحافظة على سالمة الميراث الثق

ُأعيد التأآيد على هذا    .  الملكية بتصدير هذه المواد، على سبيل المثال التنظيمات والقواعد المالية التي ُتنظم نقل سند            
وطنيين              ؤتمر بقصد تشجيع الُمشرعين ال ى               القرار في الم افي، عل راث الثق ة المي ة لحماي رار قواعد مالئم ى إق عل

 .األقل فيما يخص مواد ذات أهمية معينة

..." مخالفًا لقانونها   "تمت جدولة مقترحات متنوعة في عملية وضع مسودة المؤتمر قبل تقرير الصياغة             
ال، ( بيل المث ى س ريعها"عل الف لتش ا" أو "مخ الف لقوانينه ؤتمر الدبلوماسي  ")مخ ي الم ام ف كل ت م بش ن ت ، ولك

 .اللغة ُتغطي بشكل أآيد آلمن القواعد التشريعية واإلدارية أن توضيح

 

 2المادة 
ة إرجاع     أن سؤال تعريف تصنيفات المواد التي يمكن    ادة هو سؤا    أو تكون ُعرضة لمطالب ل أساسي  أع

اه الحل        إن     . في تحديد مجال مؤتمر دولي حول المواد الثقافية، وهو سؤال شديد الحساسية اتج ك ف ى ذل عالوة عل
اد تعريف                 الصعوبات تتضاعف في حالة معاهدة دولية آمعارضة لتشريع داخلي تمامًا بما أنه من الضروري إيج

ام  ا ال ع ة وحاجاته ل دول افي لك ياق الثق بان الس ذ بالحس د  . خاصةيأخ ن بالتأآي م تك ى صعوبة، إذا ل د عل م التأآي ت
ا           ة بم واد الثقافي افي "نسب النعت    أن   إستحالة، الهيكلة العملية لتعريف موضوعي للم ة    " ثق م بالقيم . هو نتيجة لحك

وارق  " مواد ثقافية"تعريف التعبير   أن   بذلك فقد ُوجد   ألغراض المؤتمر رفع من النقاشات المطولة التي عكست الف
 . فقط في تقنية وضع المسودة ولكن ايضًا في الجوهر أيضًا فيما يخص طبيعة ومضامين المفهومليس

ة     (من وجهة نظر تقنية، تم التعبير عن تفضيالت من ناحية لتعريف عام      وانين أوروبي أليجاده في عدة ق
ة بكال    بسبب الم . لتعريف متعدد وشامل ومن ناحية أخرى    ) وأنظمة أخرى متأثرة بالعرف األوروبي     شاآل المتمثل

م في                         رك فجوات، ت ق، وتعريف شامل ُيخاطر بت المقاربتين، مع تعريف عام ُيخاطر بإيجاد مشاآل تفسير وتطبي
ذي  (النهاية تفضيل دمجهما، هذا يعني تعريف عام مقرون بإشارة إلى التصنيفات المتنوعة المحددة في الملحق             وال

ادة   ي الم ة ف ع التصنيفات المدرج ل م ؤتمر 1يتماث ن م ي  ). 1970 م بقًا ف تلط مس ام المخ ذا النظ ل ه رار مث م إق ت
 .7\93وتعليمات مجموعة اإلقتصاد األوروبي  1970إجراءات قانونية أخرى، مثل مؤتمر 

ة وضع             1970 من مؤتمر    1أشارت مسودة المؤتمر بشكل تعبيري إلى المادة         د لتقني  ولكن مع وجود نق
ادة   المسودة هذه مشيرًا إلى نص ال دعم       ؤتمر   1له، تقرر في المؤتمر الدبلوماسي إرفاق قائمة المواد في الم  من م

ى مصادرها                      1970 ة إل ل إشارة تعبيري ن تمث .  إلى مؤتمر يونيدرويت والتي لن ُتشكل جزءًا متممًا من المؤتمر ول
بعض                    د ُأق    –هذا الحل ال ُيضعف بأي شكل الطريقة التي ُيكمل بها آال اإلجرائين بعضهما ال ر إسكان مخاوف      لق

ؤتمر    ى م ر منضمة إل ود من األطراف الغي ر يمكن1970بعض الوف ى األخي ة إل ارة التعبيري أن اإلش ع  أن  ب تمن
ن م م درويت أن دوله ؤتمر يوني ي م ًا ف م. تصبح أطراف ذا الخصوص، من المه ي ه دول  أن مالحظة أن ف عدد ال

 .نيدرويت ارتفع تدريجيًا منذ إقرار مؤتمر يو1970األعضاء في مؤتمر 

اريخ،                 ل الت والتي تنتمي    ... أمعنت مسودة المؤتمر النظر في المواد الثقافية ذات األهمية األثرية، وما قب
يح       ق التوض ن طري ة ع نيفات المدرج د التص ى أح ى     ("إل ي إل ي تنتم واد الت ك الم ل تل ؤتمر  ....."). مث ي الم ف

داً       الدبلوماسي، من ناحية أخرى،      ر تحدي ا ذات               جب بمو. ظهر تعريف أآث ة م ادة ثقافي ؤتمر، يجب أال تكون م  الم
ك         –تكون أيضًا     أن   أهمية لعلم اآلثار، ولكن يجب     ى ذل ى أحد التصنيفات المدرجة في        – أي، إضافة إل ة إل  منتمي

ُيسهل  أن   ، ويجب على هذا   1970 من مؤتمر    1يجعل هذا من النص أآثر قربًا من التوافق مع نص المادة            . الملحق



ر من                     من تطبيقه بما   بقًا أآث ك مس ان هنال ة طرف     70 أنه وفي الوقت الذي تم فيه إقرار مؤتمر يونيدرويت، آ  دول
 .واسع قبول التعريف  وتم بشكل1970في مؤتمر 

ى             ؤتمر بنصه عل ق الم ك      أن يؤسس التعريف الحدود العامة للمجال الحقيقي لتطبي ة هي تل واد الثقافي الم
ود  ة"الموج ى أراضي ديني ة، أو عل ن   دنيوي اريخ واألدب والف اريخ والت ل الت ا قب ار وم م اآلث ة لعل ي ذات أهمي  ه
وم ك". والعل ى ذل ام أن من الممكن عالوة عل ة بشكل ع واد مملوآ ون الم ادة (خاص  أو تك ع الم ارن م )). 4(3ق

ادة        أن   ُتشير بوضوح إلى  " األغراض من هذا المؤتمر    أو   ]f"[الكلمات   ك الم        2التعريف في الم ط بتل ى فق واد  ُيعن
ة  ر قانوني ارة الغي ي التج انوني(المتضمنة ف ر ق رقة والتصدير الغي د ) الس ذلك ُعرضة لقواع ًا ل تكون وفق ي س الت

 .المؤتمر

ذآورة في                مؤلفي المؤتمر    الذين قصدوا دمج هذا التعريف الواسع مع مفهوم إرجاع المواد المسروقة الم
ة    أن مكنلربما آانوا المقياس األآثر أهمية الذي ي  ) 1(3المادة   واد الثقافي من  . ُيؤخذ ضد التجارة المحظورة في الم

ي باستحواذ           أن   ناحية أخرى، بما   المؤتمر آان مؤآدًا إليجاد تضمينات هامة للقواعد الوطنية للقانون الخاص المعن
رات ملكية منقولة، آان هنالك البعض ممن شكوا في ما إذا آانت الحكومات ستكون جاهزة إلمعان النظر في التغي                

على قانونهم الوطني لتصنيف واسع من المواد، والذين فضلوا تعريفًا أضيق محصور بالمواد الثقافية ذات االهمية        
ى    أو   "الواضحة" تثنائية "حت ؤتمر            –" اإلس د مجال الم ى مع خطر تحدي ة          .  حت ة اخرى، عارضت اغلبي من ناحي

د بسبب                  ى وجه التحدي د، عل ذا التحدي دولي ه ؤتمر ال ه يمكن   آبيرة في الم اهيم       أن  أن ر المف دًا من اآث ُيضعف واح
دًا في اإلستعالم عن مصادرهم                أهمية في تدعيم المؤتمر وهو مطالبة جميع مشتري          ذلوا ُجه أن يب المواد الثقافية ب

ذه اإلستعالمات                    ام بشكل مدروس عن ه د ُطلب عالوة      . عوضًا عن اإلستمرار في المزاولة الحالية في اإلحج وق
ة                      على ذلك بأن يُ    ة، والتي من ناحي ل أهمي ة االق واد الثقافي ؤتمر الم ستثنى في التحديد المقترح من مجال تطبيق الم

تكون مشمولة بسبب العدد المتزايد في سرقات هذه  أن  في المؤتمر والتي يمكنة المذآور معاييرأخرى تتالئم مع ال   
 .المواد

ر   من ناحية أخرى، فإن التعريف معرض لمحددات معينة حيثما تك       ون المواد الثقافية المصدرة بشكل غي
ي               ) 3(5قانوني مهمة؛ بذلك، تعمل المادة       ة المدرجة الت ى احدى اإلهتمامات المعين واد إل ادة الم ى تعريض إع عل

ة،  دول الطالب ل ال ن قب ا م د إيجاده ادة ذات  أو ُأضعفت عن ى الم رة"إل ة الكبي ة الثقافي ك، ". األهمي ى ذل الوة عل ع
 .7دة آذلك لتصنيفات معينة من المواد المقصودة في المادة ُيستثنى مبدأ اإلعا

ؤتمر   ق الم ال تطبي وم مج انوني بمفه ر ق واد المسروقة والمصدرة بشكل غي ين الم ز ب ره التميي م تبري ت
انوني                         ر ق ى التصدير الغي ق عل ه ال ينطب ًا، فإن دانًا عالمي ًال ُم رح   . بحقيقة أنه بينما ُتعد السرقة عم د ُأقت يكون   أن   لق

م رفضه                    ه ذا ت انوني، ولكن ه ر ق نالك تعريفين مختلفين، واحد للمواد المسروقة، وآخر للمواد الُمصدرة بشكل غي
ا                   ى أساس عمره ا   أو  آونه معقد جدًا، بينما آانت مقترحات أخرى تبحث في تحديد تعريف المواد الثقافية عل قيمته

ات ا . اإلقتصادية ذه المقترح ى ه ية عل ت اإلعتراضات الرئيس ة  آان ين القيم وارق ب ة، هي الف ن ناحي ة، م لمتنوع
 المقدرة لمادة ما من سلطة قضائية إلى أخرى، مقرونة مع حقيقة أنه وفي بعض الحاالت، لربط قيمة السوق يمكن                   

ة         أن    ويمكن –يكون غير مالئمًا    أن   ة    –يكون بالتأآيد مهينًا لبعض المجتمعات المعني ة اخرى، حقيق  أن  ومن ناحي
ك الخاصة بأشخاص معرضين                 الغرض من المؤ   ا أيضًا تل ة وإنم ة مصالح دول معين ط حماي يس فق ى  تمر هو ل إل

 .خطر السرقة بشكل مماثل إذا لم يكن أآبر

دول ال   وطني لل انون ال ى الق ادة إل ير الم ؤتمر ال ُتش ى الم تتم   منضمة إل ة س واد ثقافي د أي م  بقصد تحدي
ة     " لتحديد" ُيعطي آل دولة اإلذن   الذي 1970حمايتها بواسطة المؤتمر، خالفًا لمؤتمر       ا مهم ى أنه ة عل ادة ثقافي . م

ؤتمر   تكون آل دولة     أن   من ناحية اخرى، آان هنالك مقترح بأنه يجب        واد          منضمة إلى الم ك الم د تل  حرة في تحدي
د أي من               أن الثقافية التي يجب    ها لتحدي دول نفس ر لل ًا أآث ان مالئم ه آ ان السبب هو أن ؤتمر، وآ ا الم ق عليه  ينطب

التصدير   أو إعادتها في حالة حدوث السرقة   أو تبرير إرجاعها أجل موادها الثقافية آانت بهذه األهمية الكبيرة من  
رر                اآم في دول أخرى لُتق رك للمح م لُيت ديهي      . الغير قانوني ومن ث ه من الب راء أن د الخب ا اعتق آل طرف    أن بينم

ه يمكن         ُيوجد في تشريعه الوطني      أن   منضم إلى المؤتمر ُحر في      قواعدًا لحماية ميراثه الثقافي، واعتبرت أغلبية أن
 أو المحاآم أن يكون غير مقبوًال لحكوماتهم فرض هذا التشريع دون وجود شكل من أشكال التنظيم، بالرغم من    أن  

ادة                 ل الم ل  من الممكن ل    . السلطات المختصة األخرى تعمل على دفع المستحق تبعًا لقانون الدولة التي تم منها نق مث
ة     " الوطني"هذا النظام    واد معين وحظ                   أن   الخاص بم ا ُل ة الموحدة، بينم ؤتمر من بعض خواص القانوني ُيجرد الم

ؤتمر              واد الم ة م تثناء من حماي ام         (أيضًا أنه من الممكن حدوث اس ل أجس ة من قب ك المملوآ د تل ى وجه التحدي عل
 .ةالغير محددة من قبل الدول) أشخاص من القطاع الخاص أو محلية

ة لتتضمن،                  أن   من الممكن  د مراحل مختلف يكون ملحوظًا، في اإلستنتاج، أنه تمت جدولة المقترحات عن
ن ل م ل     أج ي الفص رى ف ات اخ د، تعريف د   1التوحي ه التحدي ى وج ات  ، عل ن الكلم دعي"م ائز"و " الُم و " الح



دًا        أن    يمكن  من ناحية أخرى، فإن النظرة السائدة أنه      ". التصدير الغير قانوني  "و  " السرقة" اقًا ج حصول  يكون ش
ى      ارت إل رة، أش نوات األخي ي الس ة ف د، خاص انون الموح ؤتمرات الق ة م زام وأن تجرب ة   أن إلت اآم الوطني المح

التمست تنسيق الطريقة التي فسرت بها المفاهيم الرئيسية وفقًا ألهداف وأغراض المعاهدة الدولية موضع التساؤل           
 ). حول قانون المعاهدات1969في مؤتمر فيينا ) 1(31 آما هو منصوص عليه في المادة(

 

  إرجاع المواد الثقافية المسروقة– 2الفصل 
درآاً    ان ُم د آ ة، لق ن البداي ب  أن م دف يج ريعية      أن اله الح التش ن المص ين م ين اثنت اواة ب ون المس يك

ة ب       ) المالك عادة (وهي مصلحة الشخص    : المتساوية ادة الثقافي ذه        الُمجرد من ملكية الم السرقة ومصلحة مشتري ه
 إلى المقاربات المختلفة جدًا الخاصة بهذه المشكلة في          31أشارت الدراسة التمهيدية الثانية     . المادة ذو النوايا الحسنة   

ق باتساع            ا يتعل درويت الخاصة فيم ا أي    LUABاالنظمة القانونية المختلفة، بينما خبرة يوني  اظهرت العوائق أم
) ولو إلى درجات مختلفة   (نونية الشائعة ومعظم أنظمة القانون المدني حيث منحت األخيرة          تقارب بين السطلت القا   

ز التجارة المحظورة     –حماية أوسع بكثير من السابقة لمشتري الملكية المسروقة ذو النوايا الحسنة            وهذا أيضًا حف
ة    ج قاعدة  بالتأآيد، فإن دم .  بينما تعني بال شك سالمة قانونية أآبر للتجارة الفنية– ه الملكي د الموجودة في  lex البل

rei sitae       ار ذين ُأعطو الحق في إختي  ونقص القواعد الحقيقية الموحدة يلعب في صالح التجار الغير شرعيين ال
ا                    المكان لممارسة تجارتهم، وصّعب بشدة من تقديم مطالبة بالمادة الثقافية موضع التساؤل ضد المشتري ذو النواي

م          آيفما  . الحسنة دول، ت ل ال ا من قب آانت الصعوبات في وضع مسودة قواعد قانون موحد والحصول على قبول له
ا    ادة م ادة م ا لضمان إع اد عليه ن غعتم دة الممك ة الوحي ا الطريق ى أنه د عل ذه القواع ى ه ؤتمر : النظر إل رر م ق

 .يونيدرويت لصالح هذا الحل

ه         ة ل اط بداي ؤتمر آنق ى الم ة لضمان مستوى       عوفقًا لذلك اتخذ العمل عل ة القائم جز اإلجراءات القانوني
واد موضع                        ة الخاصة للم ائع بسبب الطبيع ى الخروج من النظام الش مقبول من الحماية للمواد الثقافية والحاجة إل

ة                       . التساؤل ة القانوني ل أحد األنظم دم من قب آان الهدف الرئيسي ردع التجارة المحظورة، ليس بتفضيل الحل المق
 .تترك مساحة لتطبيق معالجة إيجابية أآثر أن نما بصياغة قواعد دنيا يمكنعلى آخر، وإ

 

 1 الفقرة – 3المادة 
روقة        ة المس واد الثقافي اع الم ام إلرج وم الع ى المفه د عل ذا البن د ه ة    . يؤآ ة العام ين الملكي ز ب وال ُيمي

ر حسم        أو   بين المشتري ذو النوايا الحسنة     أو   والخاصة ا يخص حق المشتري       السيئة، حيث يكون األخي ط فيم ًا فق
 أو  بشكل مشابه، ال يتطلب أي ربط معين بين موقع المادة ومكان حصول السرقة              ). 4قارن مع المادة    (بالتعويض  

 التعامل مع العوامل –، ومن ناحية اخرى     منضمة إلى المؤتمر  مكان إقامة المالك، من ناحية، وآون الدولة المعنية         
 ).أعاله) أ(، الفقرة الفرعية 1 إلى التعليقات ذات العالقة ادناه، والمادة أنظر (10المترابطة بالمادة 

ر دل المبك ع المعت اء اآلراء الواس ى إجم ائي لب اع التلق وم اإلرج ولمفه ة :  ح رقة الفني ه الس ي وج ف
اً     ر حيوي ه              أن المتصاعدة اعتب ى أن ة المشتري عل ل حماي ة مقاب ك الُمجرد من الملكي ة المال تم تحسين حماي الحل  ي

ة          أن الواقعي الوحيد الذي يمكن أيضاً    واد الثقافي ى التجارة المحظورة في الم أثير رادع عل ه ت ة   . يكون ل من وجه
وم  إن مفه ة، ف ة مقارن ة  نظر قانوني ى حماي دي عل ل بشكل تقلي ي تعم دول الت ك ال ًا لتل دًا مهم ل تجدي اع ُيمث اإلرج
 .مشتري القيمة ذو النوايا الحسنة

د                   ن   أ يجب على الحائز   ا ق يًال بانه دعي دل دم الُم أن ُيق رد ب ى الظرف المنف اءًا عل ادة المسروقة بن ُيعيد الم
ة  ُسرقت وفي هذا الخصوص سُيترك الكثير        اآم لعقالني ك، يجب    . المح ى ذل ًا      أن عالوة عل ه خالف ددًا بان يكون مح

انوني             ر ق ارن مع ال    (لآللية المتخذة إلعادة المواد الثقافية الُمصدرة بشكل غي ادة   ق ؤتمر من        ))4(5م ، ال يطلب الم
ه لإلرجاع من      أو يقوم بتزويد معلومات واقعية   أن   الُمدعي دعم مطالبت ة ل اآم   أجل  قانوني ين المح السلطات   أو تمك

 . من التحقق مما إذا تمت تلبية المتطلباتتي تتولى القضيةالمختصة ال

ة المسروقة، ظهرت          بالرغم من انه آان هنالك إتفاقية عامة حول مفهوم اإلرجاع الت            واد الثقافي ائي للم لق
ذي يمكن    "الحائز"آانت االولى ذات عالقة بمصطلح      . بالرغم من ذلك اثنتين من الصعوبات      ه     أن   ، وال ُيفضل علي

ل        ر            أن   يمكن  أو   ،"الحامل "البعض آلمة أخرى مث ة تعريف أآث د فضلوا رؤي وا ق د، أوجدت بعض      . يكون بالتأآي
م  ). نيابة عن شخص آخر    أو باسم أو الحيازة باسم شخص ما(حيازة وحمل مادة ما ين  االنظمة القانونية تمييزًا ب    ت

ائز "وبذلك مصطلح    " حيازة"فهم أوسع للمصطلح     أجل   من ناحية أخرى رفض هذا من      ؤتمر       "ح ًا لهدف الم ، وفق
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ادة ال            . وهو تسهيل إعادة المواد الثقافية     ه الم ُتعاد إلي ذي س ة المسروقة، حيث      اهتمت النقطة الثانية بالشخص ال ثقافي
يكون هذا الشخص هو المالك المجرد من         أن   بشكل عام يمكن  . صمتت النسخة النهائية من النص حول هذه النقطة       

ا   : يكون طرفًا ثالثًا مكافئًا أن ولكن يمكن ") المالك"أشارت مسودة سابقة إلى     (الملكية   بذلك، فإن مادة ما ُمحتفظ به
 أو ون مضمونًا إعادتها إلى الدائن؛ بشكل مشابه، مادة ما تمت إعارتها إلى متحف  سيكالسالمة في بنك ما      أجل   من

ر  ى األخي ا إل تتم إعادته ون س ة ذات  . معرض فن ات المتنافس ؤال عن المطالب ث الس ن حي ؤتمر صامتًا م ان الم آ
اآم ال   ى المح دًا إل ة، وسيكون عائ ند الملكي ة بس ولى القضيةالعالق ي تت تتم   أن ت ى من س رر إل ًا تق ادة وفق ادة الم إع

 .لقواعد القانون الُمطبقة

ى   –" وفقًا لبنود هذا المؤتمر "بالرغم من أنه تم قطعًا رفض مقترح تضمين الكلمات            لتجنب تفسيرها عل
ق   أن ، أوضح المؤتمر الدبلوماسي-أنها تشتمل على إجراءات تقع خارج مجال المؤتمر    اإللتزام بإعادة مادة ما انبث

 .لية التي تم إيجادها من قبل المؤتمربشكل حصري من اآل



 2 الفقرة – 3المادة 
ة ظاهرة              ى جدي ل من              سلب تمت اإلشارة بشكل متكرر إل يس أق اء المناقشات، ل ة أثن ع األثري  أن   المواق

ؤتمر     أن تكون بسبب  ط    1970المواد الثقافية المنقب عنها بشكل غير قانوني ليست مشمولة في م ذي ينص فق  وال
ا         على إرجاع ال   ابهة    أو   مواد الثقافية المسجلة من متحف م التعريف، تسجيل          -32مؤسسة مش ن، ب الطبع، ال يمك  وب

ادة        . المواد الثقافية المنقب عنها بشكل غير قانوني       تيراد  ("3التفسير الُمعطى من بعض الدول للم  أو  تصدير  أو   اس
ررة             ود المق دول الطرف      م ... نقل ملكية الملكية الثقافية الحاصلة بشكل مخالف للبن ل ال ر    ...ن قب ، سوف تكون غي

تسمح،   أن    يمكن  1970من مؤتمر   ") العرقية أو    المواد األثرية  سلب"والتي تمعن النظر في      (9والمادة  ") قانونية
 .هذا حقيق، بشمول هذا النوع من المواد، وتنص على إمكانية إثبات مناشئها وتاريخ تنقيبها

" ... ،4الفقرة الفرعية   (في المقدمة اإلستهاللية    : ملء هذه الفجوة  وفقًا لذلك يبحث مؤتمر يونيدرويت في       
د     .... معني بشدة    ل  [على وجه التحدي ة        سلب ] من قب ة وتاريخي ة والخسارة الناتجة لمعلومات أثري ع األثري  المواق

ار         ("2في التعريف الُمعطى في المادة      ،  ")وعلمية ال يمكن إستبدالها    م اآلث ة لعل واد ذات األهمي وفي الملحق    ) "الم
ة    ( ة       "،  )ج(الفقرة الفرعي ات األثري ة والسرية       (نتاجات التنقيب ة      أو   )من ضمنها النظامي افات األثري "). من اإلآتش

انوني       " الكلمات 2)3(لتوضيح ما ُيشكل المادة الثقافية المحمية، تستخدم المادة   ر ق ا بشكل غي م تنقيبه ة ت ادة ثقافي  م
انوني  قانوني ولكن تم اإلحتفاظ بها ب     أو   ة     –، والتي تشتمل   "شكل غير ق رة الفرعي ا في الفق  –من الملحق   ) ج( آم

انوني ولكن     وليس فقط المواد التي تم التنقيب عنها بشكل غير قانوني ولكن أيضًا تلك التي تم التنقيب عنها بشكل ق
 .تم اإلحتفاظ بها بشكل غير قانوني بعد ذلك

ن ؤتمر  أن ضمان أجل م ة للم ود الحقيق دالبن دمت ق واد ا ق ى الم ة إل ا بشكل الحماي ب عنه م التنقي ي ت لت
ا مسروقة                      ى أنه واد عل ذه الم م      أو قانوني، تمت مناقشة سؤال ما إذا آا من الممكن التعامل مع ه واد ت ا م ى انه عل

ة                        (تصديرها بشكل غير قانوني      ا بشكل مخالف لقواعد الدول ع م ة من موق المواد المنقول بيهها ب اموا بتش ذا ق في ه
تم في النهاية اإلتفاق على إدخال بند خاص آجزء   . آل منها أو ،)طالبة فيما يتعلق بالتنقيبات ونقلها من المنطقة    الُم

نظم اإلرجاع     ي ُت ادة  (من القواعد الت ان الشعور  ))2(3الم ة ُوضعت من   أن ، حيث آ ديم أجل  الظروف العام  تق
اه      يقات   أنظر إلى التعل   –) ج(إلى  ) أ)(3(5المادة  (مطالبات إعادة    ود، أدن ذه البن والتي تمت صياغتها آي         )على ه

اد      أو  اإلرجاع  أجل     إما من  تقديميقوم بال  أن   يمكن للُمدعي . تتضمن مواد تم التنقيب عنها     ة باإلعتم واد منقب ادة م إع
ه  أن على نوع الدليل الذي يمكن    ر             أن يمكن . يقدم ادة بشكل غي م التنقيب عن الم ه ت ات أن ر صعوبة إثب يكون أآث

انوني         ق ر ق اب رخصة تصدير يمكن             : انوني ومن ثم تم تصديرها بشكل غي ال، غي ى سبيل المث ًا    أن  عل يكون آافي
 .لوجود تصدير غير قانوني

ي       "بذلك، ُينظر إلى المواد التي تم التنقيب عنها على انها مسروقة    ة الت انون الدول ة لق دما تكون موافق عن
ذه       عادة ما ستكون آذلك بم    ": حصل فيها التنقيب   ا أنه في معظم الحاالت، يصطدم القانون المحلي في تلك الدول به

ة، و            ى الدول ا تنتمي إل واد    االتهديد المتعلق بنتاجات التنقيب على أنه ذه الم اظ به ه      إلحتف ة أن ذلك في أي حال يمكن ب
مؤتمر قاعدة  تطبيق قواعد متسامحة أآثر ألغراض التمييز، يتضمن ال       منع الدول من     أجل   من. يكون مساٍو للسرقة  

رقة أم ال  ك س ان هنال ا إذا آ د م ب لتحدي ه التنقي ذي حصل في ان ال انون المك ون  أن يجب. معارضة تختص بق يك
رك      "سرقة"هذه المقاربة، بينما تتوافق مع التفسير الواسع الُمعطى لكلمة           أن   مفهومًا من ناحية اخرى    ، يجب أال تت

ة، والتي                   الباب مفتوحًا فيما يخص المواد األثرية ذات األ        ا حاجة خاصة من الحماي يس له همية الصغرى والتي ل
ى  ) آلفة إجراءات المحكمة والخبراء(يمكن بأي حال أال تبرر اإلنفاق المالي ذو العالقة          للدولة الُمطالبة؛ عالوة عل

افها     أن   ذلك، سيكون عائدًا إلى الُمدعي     د  (ُيثبت المصدر الفعلي للمادة وربما تاريخ إآتش تم العدي ط    ته دول فق  من ال
 ).بالمواد المملوآة للدولة المكتشفة منذ تاريخ معين والحقًا

 

 3 الفقرة – 3المادة 
ة                  تم اإلتفاق على مفهوم اإلرجاع التلقائي آعقوبة للسرقة بدون صعوبة تذآر، وترآزت النقاشات الالحق

ا    . على آيفية تنفيذها   ذ األفع رات لتنفي د فت ائز    ترآزت المناقشة، أوًال على تحدي ى تعويض الح ًا عل تعاملت  . ل وثاني
 . مع آلية التسوية فيما يخص التحديد3ستة فقرات آاملة من ثمانية ُتشكل المادة 

                                                 
 : تنص على1970 من مؤتمر 1- ب7المادة  32
 :تتعهد الدول الطرف في هذا المؤتمر بما يلي"
دنيوي عام أو مؤسسة مشابهة في دولة أخرى طرف في هذا  منع استيراد ملكية ثقافية مسروقة من متحف ما أو صرح ديني أو 1-ب

 ."المؤتمر بعد البدء بفرض هذا المؤتمر في الدول المعنية، وينص على توثيق هذه المادة على انها تخص مخزون تلك المؤسسة



ة  3الفقرة تحدد   ة لإلرجاع يجب   : " القاعدة العام ة سنوات من الوقت         أن أي ُمطالب رة ثالث تم ضمن فت ت
ائز              ة الح ة وهوي ادة الثقافي رة خمسة سنوات من وقت                  الذي علم فيه الُمدعي بموضع الم ة ضمن فت ، وفي أي حال

 ".السرقة

ن ي   د م ين البن ه ال يع ديممكن اآم     تق ام المح اع أم ات اإلرج إن ُمطالب دة، ف ة؛ آقاع لطات  أو  الُمطالب الس
ده                  أن    يمكن 16 و   8المختصة االخرى المقصودة في البنود       م تجري ل شخص من القطاع الخاص ت ُتنفذ إما من قب

الُمطالبات بإعادة مادة ُمصدرة بشكل غير (من قبل دولة في ظروف مشابهة   أو   فية نتيجة للسرقة  من ملكية مادة ثقا   
اه  3 قارن مع الفصل     – قواعدها   انتهاكُتنفذ فقط من قبل الدولة التي تم         أن   قانوني من ناحية أخرى يمكن     ؛ في   ) أدن

ا   أن سيناريو آخر، من الممكن للدولة   ذي ال يستطيع   تعمل في بدًال من الشخص من القط ال يرغب   أو ع الخاص ال
 . الُمطالبةتقديمفي 

ي ل            ان يجب فرض حد زمن ا إذا آ ديم تنوعت اآلراء بشكل واسع بخصوص سؤال م ا إذا   تق ة وم  الُمطالب
ر       : يكون ذلك الحد الزمني    أن   آان سيتم ذلك، ماذا يجب     م األآث ة    " تصديراً "من ناحية، آانت االم ال حماي ة حي قلق

تم تشريع وضع     –والتمسك بأطول فترة تحديد ممكنة، إذا ما ُوجدت       عادة  اإل أو   رجاعاإل ب حقهم بالمطالبة   آي ال ي
ًا      " المستوردة"غير قانوني؛ من ناحية اخرى فإن األمم         المهيمنة التمست ظروف تجارة آمنة في السوق الفني ووفق

يكية       من حيث الجوهر،     . لذلك فضلت فترات تحديد قصيرة     ة آالس ذه أحجي إن ه ة هو      : ف القصد من الحدود الزمني
اون،     أن تشجيع الُمدعي على العمل بشكل سريع على إفتراض      ة المته دًا لحماي ا تعمل أيضًا    القانون ليس ُمع ولكنه

رة محددة يمكن        د   أن على تجنب اإلضطراب الممكن تسببه للحيازة الغير مدعومة؛ مع ذلك فإن عدم وجود فت يرت
ع       أن   في أي وقت  " مستوردة"ستفيد منها، بما أنه يمكن لدولة       ي أن   على نفس الطرف الذي توقع     تجد نفسها في موق

 .والعكس صحيح، والقواعد تقطع آال الطريقتين" مصدرة"دولة 

تم اإلتفاق بشكل مبكر على إقتراح فترتين، تعكسان القواعد التي تم الحصول عليها في األنظمة القانونية                
ة بية : المختلف داهما نس دأ من(إح ائزتب ة الح ادة وهوي ع الم ًا موق دعي فعلي ه الُم ذي أدرك في ، واالخرى ) الوقت ال
ًا             ). تبدأ من وقت السرقة   (مطلقة   رتين مفتوح رك طول الفت ك ُت ة      –بالرغم من ذل ألة مرآزي ألة آمس ذه مس  بقيت ه

ى العو      أن   للعرض الُمقدم من قبل المؤتمر آكل ويجب       امل األخرى في    ُيقرر من قبل المؤتمر الدبلوماسي نسبة إل
وفقًا لذلك حددت المسودة نفسها بإقتراح الحدود األعلى واألدنى المقصودة في المراحل التحضيرية، بشكل         . النص

 . سنة للفترة المطلقة50 إلى 30رئيسي من سنة إلى خمسة سنوات لفترة التحديد النسبية، و 

ي،           ُتشير الفترة النسبية إلى الوضع الذي يكون فيه لدى الُمدعي            ذا يعن ة، ه ديم الُمطالب ة لتق معلومات آافي
ديم              . لديه معرفة فعلية بموضع المادة وهوية الحائز       ا تق ه خالله في هذه الحاالت، لدى الُمدعي ثالثة سنوات يمكن ل

 ولكن   –لإلرجاع، ُينظر إلى هذا على أنه الحاجة األقل لجمع جميع االدلة ألن المادة موجودة في الخارج                   ُمطالبته  
ا            تكون ة بم ه الكفاي ا في ة بم ذين العنصرين             أن    أيضًا طويل ة به دعي معرف دى الُم ى يكون ل ًا حت دأ فعلي رة ال تب الفت

ا           . األساسيين ي، وبم دًا الستخدامه في إجراء دول ة سنوات أقصر من      أن تم إعتبار حد سنة واحدة قصيرًا ج ثالث
يجب تذآر ُيستذآر آما  أن يجبتبدأ فيه فترة التحديد الفترة المطلوبة من قبل بعض األنظمة القانونية، الوقت الذي         

ا       9 حرة، وفقًا للمادة  منضمة إلى المؤتمر  الدول ال  أن   حقيقة د الخاصة به رات التحدي ق فت  أو ، باإلستمرار في تطبي
 .باستخدام فترات أطول

رة   دء الفت ن ب تمكن م دعي لل ن الُم ة م ات المطلوب د المعلوم ة–ُتع ادة وهوي ة موضع الم ائز  معرف  - الح
دعي             . تراآمية ذا في المصلحة االفضل للُم ى ه ائز يمكن         : تم النظر إل ة الح ة المجردة لهوي ر     أن   المعرف تكون غي

ا ة بم فه،   أن آافي م آش ه ت درآًا أن ث يصبح م ر، حي دهااألخي ن عن ا أن يمك ادة وأن ُيخفيه ل الم اء . ينق يجب إعط
ته، الفرصة ل ة، تمت مناقش ن الملكي رد م دعي المج ار الُم عإلنتظ ادة للبي ائز الم ى يعرض الح ا  أو أن حت يؤجره

ذه     . لمعرض ما  ة "فيما يخص ما ُيشكل ه ى الكلمات      "المعرف ؤتمر عل وت مسودة الم دعي  "، احت م الُم ين   أو يعل تع
ة يمكن            ...." موضع    يعلم أن   عليه منطقياً  ذه اللغ أن ه بعض ب م ال ر في            أن   ، يحك اد أآث ى اإلجته دعين عل تحث الُم
. ممتلكاتهم المسروقة، بينما اعترض البعض على أنهها آانت مبهمة جدًا وأقروا بتفسيرها بشكل متنوعالبحث عن  

المحاآم ربما   أن   في النهاية تم التخلي عن مطلب المعرفة المفيدة هذا؛ أيضًا، سيصنع فارقًا بسيطًا عند التطبيق بما               
ادة المسروقة    تقوم بتطبيق قواعدها القانونية العامة لتحديد ما إذا آان          ان الم ة   أو الُمدعي مجتهدًا في آشف مك هوي

 .يفعل آل ما يستطيع ألسترجاعها أن عالوة على ذلك، المتوقع من شخص سثرقت منه مادة ثقافية. حائزها

د                    ًا ولألب دعي نهائي د فعل الُم ى       –تبدأ الفترة المطلقة من وقت السرقة، وعند إنتهاءها يخم ذلك ُيبقي عل  ب
ادة  ( مقرونة مع –سنة -من المؤتمر تحدد المفهوم العام لفترة الخمسون) 3(3المادة . ألخيرحقوق الحائز ا   أنظر الم

 .ستثنائي لحماية تصنيفات معينة من الموادالنظام اإل) أدناه) 4(3

و  (فترات التحديد للسرقة والتصدير الغير قانوني متطابقة من حيث الطول            أن   يكون ملحوظاً  أن   يجب ول
رر في       ) المختلف (الطول   أن  هذا صحيح لضمان    –) بنود مختلفة تعاملت مع    د ال يصبح العامل المق رة التحدي لفت



انوني                            االسستحديد   ر ق ا بشكل غي م التتقيب عنه ي ت واد الت ال الم ى سبيل المث  التي ستتم عليها تقديم الُمطالبة، عل
 .مهمة

ه   دعي فعل ة لُم رى مفتوح ارات اخ د خي ه توج ذآر أن ب ت رًا، يج دد زمنيأخي بًا ُمح ؤتمر بموج  م
زاع مسلح                              ا في ظروف ن تيالء عليه م اإلس ي ت ة الت المواد الثقافي ق ب من  (يونيدرويت، على سبيل المثال فيما يتعل

ى بروتوآول                )ناحية اخرى، هو وضع يقع أيضًا ضمن مجال المؤتمر         ه اللجوء إل تم في ذي ي ، بشكل رئيسي ذلك ال
ين                    حول حماية الملكية     1954مؤتمر هاجو    ا ب ة اليونسكو الم ام، للجن الثقافية في حالة النزاع المسلح أو، بشكل ع

 .إلى ألرجاعها في حالة اإلستيالء الغير قانوني أو حكومية لترويج إعادة الملكية الثقافية إلى دول منشأها

 

 4 الفقرة – 3المادة 
ة         را    أو لمالئمة تلك الدول التي فضلت فترات التحديد الطويل ديم دعوى     عدم وجود فت ًا لتق د نهائي ت تحدي

ادة   تثنائي               أو   قضائية إلع رة شكل يمكن لنظام إس د، أخذت الفك ى وجه التحدي ة عل ة ذات أهمي واد ثقافي ألرجاع م
ة                           ه الوطني ة وتكون مرتبطة بشدة بهويت افي للدول راث الثق ع ضمن قلب المي ي تق في بعض    : يقصد تلك المواد الت

 على وجه التحديد المجموعات العامة، وفي أخرى، المواد األثرية، تكون تصنيفًا             الدول، المواد في الملكية العامة،    
وطني             د            (يتمتع غالبًا بوضع قانوني خاص في إطار العمل ال رة تحدي ل، ال توجد فت ل للتحوي ر قاب اق    ). غي م اإلتف ت

 .حماية ترابط الكل أجل على أنه يجب حماية مثل هذه المواد من

ة   – 7المادة  (1970ملة خاصة لتصنيفات معينة من قبل مؤتمر     تم بشكل مماثل إعطاؤ معا     واد الثقافي  الم
روقة  ا "المس ن متحف م ي أو م ام أو صرح دين وي ع ابهة  أو دني ة مش ل ")مؤسس ن قب ة ، وم ات مجموع تعليم

 ").المجموعات العامة والمواد الكنسية "–) 1(7المادة  (7\93اإلقتصاد األوروبي 

واد                  قرر المؤتمر الدبلوماسي   ذه الم ات بإرجاع ه ا يخص الُمطالب  اإلستغناء عن فترة التحديد المطلق فيم
ة          بية من ثالث رة النس ة                        -وفقط إبقاء الفت ادة وهوي دعي بموضع الم ه الُم م في ذي عل دأ من الوقت ال سنوات والتي تب

ة بشك               . حائزها تثنائي معرف ق  من ناحية أخرى، فإن تصنيفات المواد المحكومة بهذا النظام اإلس ة،    : ل دقي من ناحي
ادة    –هي مواد تنتمي إلى مجموعة عامة   ؤتمر   ) 7(4 آماهو معرف في الم اه   (من الم ارن مع ادن ة   )ق ؛ ومن ناحي

رف    أو اخرى، هي مواد ُتشكل جزءًا متممًا من صرح     ري مّع ع آث ة  . موق راء بشكل    –" معّرف "الكلم  تجنب الخب
ة              بعض الدول  أن   للسماح لحقيقة " ُمسجل"مقصود الكلمة    اد سجالت مالئم م تضمينها   – تواجه صعوبة في إيج  ت

ة اإلستهاللية        (لتحفيز تعريف المواقع وبذلك تحسين حمايتها        ة     (قارن مع المقدم رة الفرعي ، والتي ُتطالب   ))9الفق
ة              ع األثري ذ        ).بتنفيذ المؤتمر مدمجًا مع مقاييس فّعالة أخرى مثل الحماية المادية للمواق ق متطلب التعريف ه ا  ينطب

واد  . على الموقع آكل، وليس على مواد منفردة فيه، والتي تكون غير معروفة في الغالب     الموقع الغير ُمعرف والم
 ).3(3التي ُتشكل جزءًا متمماًَ له ُمعرضة لنظام التحديد العام المنصوص عليه في المادة 

 

 5 الفقرة – 3المادة 
دة دول  ماة دول  (صرحت ع ة المس ى المجموع ي إل توردةم"تنتم ى أراضي  ") س تطيع، عل ا ال تس بأنه

ة خاصة       –تقبل قاعدة    أن   دستورية، ى حماي ي بحاجة إل ازل  – حتى لو آانت محصورة بتصنيف من المواد الت  تتن
ن     تثناء يمك ال إس م إدخ ابقة، ت رة الس ي الفق ذآورة ف ات الم د الُمطالب رة تحدي دول البموجبعن فت ى ه لل منضمة إل

رة  بموجببة بإرجاع مادة ثقافية مقصودة    ُمطال أن   تعلن أن   المؤتمر ق من       4 الفق ي مطل  تكون ُعرضة حاجز زمن
ا         أو    سنة 75 بية                . فترة اطول آما هو منصوص عليه في قانونه د النس رة التحدي ق فت ك، يستمر تطبي الرغم من ذل ب

 ).4( و 3)3(المقصودة في المادة 

ذلك تفرض   التي الدول ن  أ مفهوم التبادل، محددة5تصيغ الجملة الثانية من الفقرة     تقوم بهكذا تصريح وب
ا             ة في منطقته ات          حد زمني على ُمطالبات اإلرجاع الُمقدم ا يخص ٌمطالب د أطول فيم رة تحدي ا بفت يس مخول له ل

فترة أطول   أو   إعادة المواد الثقافية الخاصة بها من دولة أخرى، حتى إذا ما آانت تلك الدولة ال تفرض فترة تحديد                 
 .طالبةمن الدولة ال

 

 6 الفقرة – 3المادة 
ة ال              ى الدول ى يجب عل ؤتمر     ُيعد هذا بندًا تقنيًا ُيحدد مت ى الم دلي بالتصريح المقصود في      أن   منضمة إل ت

 .اإلنضمام أو المصادقة أو القبول أو اإلقرار أو الفقرة السابقة، بشكل رئيسي عن وقت التوقيع



ول  مبر 31بحل ذا تصريح2001 ديس ين بهك ت دولت ن ، أدل د م رة تحدي تخدمت فت نة75 واس دا :  س هولن
 ).عند وقت اإلنضمام(وجمهورية الصين الشعبية ) عند وقت التوقيع(

 

 7 الفقرة – 3المادة 
ا تثنائي   أن بم د إس ام تحدي ة معرضة لنظ ات العام بالمجموع ؤتمر بموج ادة ( الم ع الم ارن م )) 4(3ق

د م            ى ضوء               وإضافة إلى ذلك تتمتع بوضع قانوني خاص في العدي ؤتمر، عل ؤلفي الم ة، اتفق م ة القانوني ن األنظم
ة  "الكلمات    أن   الفوارق الكبيرة جدًا في طريقة تعامل القوانين الوطنية مع هذه المسألة، على             يمكن " مجموعة عام

 .ُتعرف ألغراض المؤتمر أن تحتاج إلىأن 

رة اإلشارة       . آانت الصياغة الدقيقة هي موضوع مناقشة طويلة عند وضع مسودة المؤتمر           بعد رفض فك
ؤتمر                دعوم ألغراض الم ر م رر تضمينه آتعريف غي ة اخرى، تق ل إجراءات دولي إلى التعريفات المقررة من قب

ذا،              . فقط ى ه د عل م التأآي د، ت اب        أن   لم يكن الغرض من هذا البن تم التعويض عن غي ات في        أو   ي وب أي تعريف عي
ى القاعدة               يعمل    أن   القانون المحلي، بينما يمكن بشكل واسع      تثناء إل ل اإلس ى تحوي ا عل ؤتمر    تعريف م ويجعل الم

دول   ر من ال دد آبي وًال لع ر مقب ا. غي ذه  بموجب المسودة  أن بم اع اآلراء حول ه ار آشفت العجز في إجم  اإلعتب
ي          ى إخراج التعريف المشمول ف ة عل ي النهاي ؤتمر الدبلوماسي مجموعة عمل خاصة عملت ف النقطة، حدد الم

 ).7(3المادة 

هو تعريف المواد التي تحتويها؛ ُيشير التعريف        " مجموعة عامة "المعيار األساسي في تعريف ما ُيشكل       
ادة   ": غير ذلك المعرفة أو مجموعة من المواد الثقافية المسجلة"في الحقيقة إلى أي     أو أي نظام يسمح بتعريف الم

جل رى  أو س ة أخ ات ال   (أي وثيق تثنى مجموع ي ال ُتس ذا آ م تضمين ه جيل   ت ادر التس ى مص ر إل ي تفتق دول الت
يمكنهم           أن   ُيعد مقبوًال، حيث  ) المالئمة الهدف هو تشجيع المتاحف في عملها على حفظ سجالت بمجموعاتها مما س

ة المسروقة               د        . من تقديم إشعار بأي سرقة إلى السجالت الدولية المالئمة الخاصة بالمواد الثقافي ل البن د، مث ذا البن ه
ة الصروح   الذي يتعامل مع      ادة          المعرف ع المقصودة في الم ة             )4(3 والمواق ود المقدم رتبط بشكل واضح مع بن ، ي

عالوة على ذلك، فإن    ؛  )9الفقرة الفرعية   (اإلستهاللية فيما يخص المقاييس االخرى الخاصة بحماية المواد الثقافية          
دولي   افي ال اون الثق ة التع ي تقوي ًا ف دة ايض تهال(السجالت مفي ة اإلس ة المقدم رة الفرعي ة 33).8لية، الفق ن ناحي  م

ؤتمر      (اخرى، ال ينص المؤتمر على       ادة يجب    أن   )آما هو الحال مسودة الم ا من        "تكون    أن   الم ة للوصول له قابل
ى            ، والذي   "منتظم] جوهري و [قبل العامة على أساس      ه، عل تغناء عن بالرغم من انه مهم لم ُيعد شيئًا ال يمكن اإلس

ة،     وجه التحديد فيما يخص ا     ى مؤسسات ديني يفات    أو لمواد التي تنتمي إل د سجالت أرش ات، والتي    أو بالتأآي مكتب
 .نادرًا ما تكون معروضة للعامة

ك    " مجموعة عامة "المعيار الثاني في تحديد الكلمات       ة      أن   يمكن . ُيشير إلى وضع المال ك دول يكون المال
ة    أو   إقليمية  أو سلطة محلية  أو   ))أ(الفقرة الفرعية    (منضمة إلى المؤتمر   ؤتمر     دول ى الم ة    (منضمة إل رة الفرعي الفق

 الحكومة الغير مرآزية، حيث يمكن       أو   تمت إضافة هذا التحديد األخير لمالئمة الدول ذات النظام الفدرالي         )). ب(
ة         أن   ة  أو   تكون إدارة المجموعات العامة من قبل سلطات محلي ى  تنتمي المجموعة      أن   من الممكن أيضاً     . إقليمي إل
بعض  أن   على أنها تمثل جميع األديان، بالرغم من      " ديني"؛ تم اإلقرار بالكلمة     ))ج(الفقرة الفرعية   (سة دينية   مؤس

ان                أن   نظام التحديد اإلستثنائي يجب    أن   الدول اخذت نظرة   ى أدي ي تنتمي إل واد الت ى الم ة "ينطبق فقط عل " معروف
ل          دات أق ى معتق ت   ". مصداقية "وعارضت توسيعها إل رًا، يش ى               أخي ي تنتمي غل واد الت ى الم مل التعريف أيضًا عل

ة                       ة بواسطة الدول ا تخدم المصلحة العام ى انه ا عل ؤتمر    ال –مؤسسات خاصة معترف به ى الم ي  – منضمة إل  الت
انوني              . قامت بتأسيسها  راف الق ى اإلعت ال      : من الممكن استنتاج المجال من أي عمل يدل ضمنيًا عل ى سبيل المث عل

 . اإلعتراف أشكالبوضوح اإلعفاء من الضرائب على انه شكل مقبول منذآرت مسودة المؤتمر 

 

 8 الفقرة – 3المادة 
مجموعة   أو   موقع أثري  أو   أثناء النقاشات حول نظام التحديد اإلستثنائي لمواد ُتشكل جزءًا من صرح ما           

ة          ))7(إلى  ) 4(3قارن مع المادة    (عامة   وا من الموافق ن يتمكن م ل ود أنه م      ، أوضحت عدة وف ا ل ذا النظام م ى ه عل
واد    . قبلي أو يشتمل أيضًا على مواد ُتعد مهمة جدًا لبقاء ثقافة مجتمع أهلي         ة تصنيف الم في الحقيقة، تم إبراز أهمي

 األهلية أو   القبلية أو   المجتمعات الوطنية " التي تقصد    4قارن مع الفقرة الفرعية     (هذا مسبقًا في المقدمة اإلستهاللية      
                                                 

دولي     33 احف ال س إدارة المت ل مجل ال، عم بيل المث ى س ة ا  )ICOM(عل اص باللجن ك الخ د ذل ه التحدي ى وج ق ، وعل ة لتوثي لدولي
)CIDOC :(      ة،    –آتيب المقاييس : أنظر، من بين اخرى غيرها، إلى منشورة مجلس إدارة المتاحف الدولي ق المجموعات االفريقي  توثي

1996. 



ات األأو  انوني ")خرىالمجتمع ر ق واد المصدرة بشكل غي ى الم ة عل د الُمطبق ؤتمر أخذت بموجب، والقواع  الم
 )).2(7و ) 3(5قارن مع المواد (بالحسبان ايضًا الطبيعة الخاصة بهذا النوع من المواد 

ة مقدسة       "بذلك،   ادة ثقافي ل مجتمع          أو فإن ُمطالبة بإرجاع م ى وُتستخدم من قب ًا تنتمي إل ة إجتماعي مهم
تكون   أن االستخدام الشعائري، يجب   أو  آجزء من تقاليد ذلك المجتمعمنضمة إلى المؤتمر أهلي في دولة     أو   ليقب

ة         ى المجموعات العام زمن الُمطبق عل ة           ". ُعرضة لتحديد ال درك هوي ادة وُي م وضع الم ن ت دعي أي م الُم م يعل ا ل م
ام  بموجب فترة التحديد النسبية –ات ُتقدم الُمطالبة ضمن ثالثة سنو أن الحائز، في هذه الحالة يجب  ، ال - النظام الع

 ).5(3ينطبق الحد الزمني على الُمطالبة ما ُتدلي الدولة الُمطالبة بالتصريح المقصود في المادة 

ي                 واد  : ينطبق هذا البند على عدد صغير من المواد المعروفة والمستخدمة من قبل أعضاء مجتمع أهل الم
دي      هي م   " المقدسة"الثقافية   ة الستخدام تقلي ة     شعائري،    أو   واد مطلوب واد الثقافي ا الم اً  "بينم ة إجتماعي هي  " المهم

ين           . ثقافية لمجتمع أهلي معين    أو   تقليدية أو   مواد ذات أهمية تاريخية    تم تعي ة أال ي رر في النهاي من ناحية أخرى، تق
ادة            باإلشار –") المجموعات العامة "آما تم في    " (قبلي أو   مجتمع أهلي "اللغة   ى الم ال، إل  من   1ة، على سبيل المث

دول        ) ILO(الخاص بمنظمة العمل الدولية     ) 169رقم   (1989مؤتمر   المعني باألشخاص االهليين والقبليين في ال
 .المستقلة

 

 4المادة 
ا الحسنة               ) 3قارن مع المادة    (تمت معادلة مفهوم اإلرجاع      ؤتمر بواسطة حق المشتري ذو النواي في الم

يحمي هذا البند الحائز المجتهد وهو عنصر مهم في عرض التعويض         . ضه عن خسارة المادة الثقافية    تعوي أجل   من
 .المساواة بين االتجاهات المتعارضة تمامًا في القانون المحلي أجل من

ة حسنة           أن   من وجهة نظر تلك االنظمة القانونية التي ترى        الشخص الذي يستحوذ على مادة مسروقة بني
 فإن إرجاع المادة يشتمل على خروج        – مع آل الحماية التي تتضمنها مثل هذه الملكية          –حب الحق   آما المالك صا  

افي                راث الثق ة المي ى حماي ا   أن أساسي عن أحد رآائز قانونها والذي فقط يمكن للحاجة السياسية والفلسفية إل تجعله
لبها  أن ن الفشل فيها يمك–الحائز تعويض   \يستلم المستحوذ  أن   مقبولة، وفقط بشرط   ة نظر    . يؤدي غلى س من وجه

ي                     ة الت ك االنظم ال تتضمن   المالك األصلي المجرد من ملكيته، من ناحية اخرى، والتي تتم حماية حقوقه بقانون تل
ع                         ا تضمن دف يس إذا م ه، ولكن ل تدابير الستحواذ المادة المسروقة بنوايا حسنة، ُينظر إلى مفهوم اإلرجاع بحد ذات

ه           أن    والذي يمكن عالوة على ذلك     تعويض إلى الحائز،   وب من ى الشخص المطل ُيثبت بشكل آبيروجود عبء عل
ع تعويض، فهي حرة               . الدفع دون دف ة المسروقة ب واد الثقافي دابير إلرجاع الم بالنسبة لتلك األنظمة التي تتضمن ت

ة           ( رة الفرعي ة اإلستهاللية      6آما هو واضح بالتأآيد من الفق ار أال ت    )  من المقدم ائز ذو       بإختي ى الح دفع تعويضًا إل
 ).قارن مع التعليقات على المادة، ادناه (9النية الحسنة، وفقًا للمادة 

 

 1 الفقرة – 4المادة 
واجب عليه بال   أو قد علم] الحائز[أال يكون : "من ناحية اخرى، فإن دفع تعويض ُمعرض لظرف ثنائي     

م يكن           أن   ُيثبت أنه لم يعلم   ن   أ يستطيع] أنه"[و  " المادة آانت مسروقة   أن   يعلم أن   شك ه ل المادة قد ُسرقت وأن جهل
ه بال شك       "تضمنت اللغة   . بسبب تجاهل من جهته    م  أن   أو واجب علي ى الحذر بشكل            " يعل آي تحث المشتري عل

ة      أن   فوق آل شيء   4المقصود من المادة     أن   أآبر، بما  واد ثقافي ى م تكون عقوبة مقابل أولئك الذين يستحوذون عل
دون استالم                . تعالم بجدية عن مصدرها   دون اإلس  واد ب ادة الم ى إع بمعرفة أنهم آانوا بمواجهة خطر اإلضطرار إل

يمكن . يترددوا باإلستمرار في الشراء إذا ما نقصتهم المعلومات الدقيقة   أن   يمكن للمشترين المحتملين  أي تعويض،   
ذا  ديل الممارسة ا      أن له ى تع نفس الوقت عل ي ال   ُيحبط السرقة وأن يعمل ب زادات الت اآن الم ة للوسطاء وأم لحالي

د يقصد      أن   نذآر أن   يجب. تكشف عن أسماء الباعة وتلك التي يرتادها مشترون ال يسألون عن بيان الباعة             هذا البن
ادة                  أجل   الحائز الذي حصل على المادة من      ًا ضمن الم ادة مجان ى الم ذي حصل عل القيمة، بينما تقع حالة الحائز ال

4)5.( 

ه بال شك     ("النص ُيطالب بمجهود اآبر من الحائز في وقت إستحواذه على المادة              أن يبدو  أو واجب علي
ه          )) 1(4، المادة   "يعلمأن   د موضع ملكيت وده في تحدي م بوجود   ("ومن ثم من المالك المجرد من ملكيته في جه عل

ؤتمر التمسوا          )). 3(3، المادة   "المادة الثقافية  إن واضعي مسودة الم ة     بالتأآيد، ف ى حقيق اه إل سلوك   أن  جذب اإلنتب
ذي      – اإلحتياطات التي يجب عليه اتخاذها إليجاد منشأ المادة       –الحائز قبل اإلستحواذ     ة ال ر فعالي  هو السالح األآث

ة             (يمكن بواسطته محاربة التجارة المحظورة       ذه الحال انون ه اع في ق ، )هذا الخط من التفكير أيضًا آخذ في اإلرتف
ه يمكن         الجهد المستحق من جهة الُمدعي      بينما التقصير في   دعي نفسه حيث أن ط للُم ًا فق ى    أن يكون مؤذي ؤدي إل ي



ائز المقصود في               . خسارة حقه في المقاضاة    هذا التمييز مشابه للتمييز بين اإللتزامات الخاصة بالدولة الطالبة والح
 )).1(6و ) 5(5المواد  (3الفصل 

) 4تصور موضح في الفقرة (ت أنه طبق الجهد المستحق عليه    المفهوم الذي يضع على الحائز عبء إثبا      
ة              واد الثقافي ى التجارة المحظورة في الم ى الخروج     . هو عنصر رئيسي في االستجابية القانونية عل ه يشتمل عل إن

الرغم من             نة، ب ة الحس راض الني ى إفت ع عل ة تق ة قانوني دني     أن عن قاعدة المطبقة في عدة انظم انون الم ة الق انظم
ات  تع ل عبء اإلثب ى نق ات عل ي بعض االوق بقًا ف ل مس ه  (م دعي بصعوبة إثبات دما يتسبب موضع الُم ذلك، عن ب

 34).حتى يتقدم بالدليل بنفسه أو ُيقدم المساعدة أن لمطالبته، ُيطلب من الُمدعى عليه ذو النوايا الحسنة

ذر عن تعريف  نص بح م ال رة، أحج ودات المبك ن المس ى أو م ارة إل ك اإلش ر ذل ا " المصطلح غي النواي
نة طلح         "الحس ك المص ن ذل ًا ع عًا عوض ة، واض ة مختلف ة قانوني ي أنظم دة ف اني عدي ه مع ذي ل ود "، وال المجه
ة الفرنسية   " diligence requise" ("المستحق ود         ) في الترجم ى من المجه ى درجة أعل دل ضمنيًا عل ذي ي وال

وم   . أآثر مما هو متوقع عادة في معاملة تجارية عادية         د بعض                مفه ى محدد عن ه معن ذي ل ود المستحق، وال المجه
ين   ُيفسر   أن   السلطات القضائية، يجبهنا   انوني مع . بشكلمستقل ضمن معنى المؤتمر بدًال من اإلشارة إلى أي نظام ق

 ).أنظر التعليقات أدناه) (4(4في المادة " المجهود المستحق"تم تعريف 

ى تعويض، يظهر            حالما تتم تلبية هذه المتطلبات ويتم قبول هذا        ائز مؤهل للحصول عل أن الح  المفهوم ب
والً   "يكون التعويض     أن   آم ؟ يجب  : السؤال ذا الخصوص                ": منصفًا ومعق ؤتمر أي شي آخر في ه ال يضيف الم

ا )). 2- ب 7المادة   (1970وبالتأآيد ال يفعل مؤتمر     ( رة    أن   بم ول   "فك انون        " منصف ومعق د في ق ة بشكل جي  قائم
ار      يتم اإلعتماد على  أن ُاستشعر أنه من المفضل المحلي، فقد    الحالة ى أي معي دًال من اإلشارة إل عقالنية المحاآم ب

على وجه التحديد ناقشت عدة وفود أنه . القيمة التجارية، آما تم تأييده من قبل البعض    أو   محدد مثل السعر المدفوع   
ًا في   تقرر ف. من الواجب اإلشارة بشكل صريح إلى قدرة الُمدعي على الدفع       ي النهاية أال يتم حسم هذه المسألة فعلي

 ). قارن مع ادناه–ُتلمح إلى حل ) 3(والمادة ) 3(4المادة  أن بالرغم من(المؤتمر 

ادة              أن   ما الذي ُيغطيه التعويض ؟ المقصود من التعويض        ائز عن الضرر بسبب خسارة الم يعوض الح
انون           ر ق ة ترتيب اإلرجاع                الثقافية وخالفًا إلعادة مادة مصدرة بشكل غي دبير خاص بكلف ك ت يس هنال اليف  (ي ل تك

 وفقًا  قررتكلفة اإلجراءات القانونية المخصصة للمطالبة باإلرجاع أيضًا، من ناحية اخرى، تُ          .). النقل، التأمين، إلخ  
تم     ستالمادة، اُ ترميم   أو   بالنسبة للمطالبة بحفظ  . للقواعد اإلجرائية للدولة التي تم فيها تقديم المطالبة        شعر أنه وبينما ي
اآم في       ل المح ؤتمر أال ينصب         اخذ هذه النفقة بعين اإلعتبار من قب ان المفضل في الم دار التعويض، آ ر مق تقري

ى نحو رديء،               أن   إعادة المال التلقائية هذه يمكن     أن   عليها اإلهتمام بما   ا تمت عل تحث على الترميمات، التي إذا م
 . للمادةتتلف القيمة الثقافية أن التي يمكن

ي، يجب      " عن وقت "الحائز مؤهل الستالم تعويض      أن   لقد آان مفهومًا من البداية     ذا يعن  أن اإلرجاع، ه
اء        أن   اقترح أحد الوفود في المؤتمر    . يتم دفع التعويض واإلرجاع بشكل متزامن      ادة أثن ُيسمح للحائز باإلحتفاظ بالم

اآم    دفع التعويض، ولكن تم رفض هذا آونه يشتمل على نقطة ت           ل المح ولى   السلطات ال  أو قرير إجراء من قب ي تت ت
ل           أو   تم اإلتفاق على أنه يجب إضافة التفاصيل من قبل المحكمة         . القضية ذه، من قب السلطة المختصة أو، إضافة ه

 .).وقت اإلرجاع ووقت دفع التعويض والمكان، إلخ(األطراف انفسهم 
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 بالرغم من.  التعويض إلى الحائز تمت مناقشته أآثر عند وضع مسودة المؤتمر     سؤال من يجب عليه دفع    

ة                          أن   ده من ملكي م تجري ذي ت دعي، أي الشخص ال ى الُم ود إل ه يع ؤتمر حددت أن ى الم ديمها إل م تق المسودة التي ت
الحسنة، واآلخر هو   المادة، بأن يدفع، فقد انتقد هذا على أساس أنه يوجد هنا شخصين، أحدهما المشتري ذو النوايا                 

  وأنه يمكن–فعل غير قانوني مقترف من قبل شخص ثالث المالك المجرد من الملكية، آل منهما مطالب بدفع ثمن   
 ).ربما السارق(ُيكافيء الناقل أن 

ى                      أن   وفقًا لذلك، بالرغم من    اق عل ى اإلتف ت، عل ك الوق ادرة، في ذل م تكن ق ون ل راء الحكومي ة الخب لجن
ؤتمر يجب       صياغة بند في ه    أن الم اع آراء ب ق إجتم ك انبث دعي    أن ذا الخصوص، بالرغم من ذل  أن يطلب من الُم

ة              ع آفال يلة ضمان اخرى للتسديد     أو   يدفع تعويضًا من أمواله الخاصة وأن ال شيء يمن رة من    . أي وس آانت الفك
كل ق   رة بش ذه الفك رت ه دودة، وظه ة المح ادر المادي دعين ذو المص اعدة الُم ذا مس ؤتمر وراء ه ي الم وي ف

                                                 
ال يمكن ألي شخص أن يحتج بالنوايا الحسنة في أي قضية فشل : " من النظام المدني السويسري2-3أنظر، على سبيل المثال، المادة  34
 ".يها بتطبيق درجة الحذر المطلوبة في تلك الظروفف



ر                           د تقري دفع بالحسبان عن ى ال دعي عل درة الُم رة أخذ ق ود المعارضة لفك ين الوف د ب الدبلوماسي، على وجه التحدي
 .مقدار التعويض

ذي        " التبعية"فحص المؤتمر مقترح لتضمين مفهوم       ة ضد الشخص ال ديم ُمطالب ائز من تق آي ُيمكن الح
ائز          نقل المادة وجعل المعاملة تبدو قانونية و       ه سوى الح م هويت ة اخرى، من الممكن أال           . الذي ال أحد يعل من ناحي

ادة               ادة   ) 1(4تكون هذه المطالبة مبررة إذا ما ُحرم الحائز من التعويض المقصود في الم ا الم ذلك   . 9تتبعه ود ب يع
وم           ى مفه ق،               النص الُمتخذ من قبل المؤتمر إل ى التواف ل إل ر تمي ة أآث ة طبيعي ة باستخدام لغ ا       التبعي الرغم من أنه  ب

ائز،  : .... "ليست بأي طريقة نظامية  ى الح أي  أو يجب بذل جهود معقولة لجعل الشخص الذي نقل المادة الثقافية إل
ة      أن   ناقل سابق،  ديم الُمطالب ا تق م  "يقوم بدفع التعويض حيثما يكون فعل ذلك متوافقًا مع قانون الدولة التي تم فيه ؛ ت

ى  أجل تضمين المطلب األخير من    زم بضمان     أن إرضاء تلك الدول التي ينص قانونها بشكل تعبيري عل ل ُمل الناق
 .سند الملكية إلى الحائز

مع معرفة  : هذا البند بنفس مستوى الجهود الحالية لضمان شفافية واخالقية أآبر في تجارة المواد الثقافية             
ين وقت         تتم المطالبة بتعويض   أن   أنه إذا ما وجب إعادة مادة ما، فمن الممكن         اقلين ب  من أي شخص في سلسلة الن

ا، من الممكن       ادة واإلستحواذ عليه وا بالشراء من          أن سرقة الم ر حذرًا وأن يقوم ين اآث يكون المشترين المحتمل
ًا من الوسطاء               ا سيكون مطلوب ين عشية وضحاها، بينم ائهم ب ع إختف ذين ال ُيتوق  أن الباعة ذوي السمعة الجيدة وال

يثبت انه مفيد جدًا إذا لم يكن الُمدعي قادرًا على دفع  أن  يمكن لهذا ). البيع أو   سواءًا عند الشراء   (يكونوا اآثر حذراً  
 .مقدار التعويض

ل               ابق، من الممكن         أو   إذا ما آان الُمدعي غير قادر على الحصول على تعويض من الناق ل س  أن  أي ناق
ؤتم   . يكون الُمدعي ُمطالبًا بالدفع    إن الم ة ضد         في هذه الظروف، ف ديم مطالب د بتق ى وجه التحدي ر عل ر يؤهل األخي

ري من         ). 3الفقرة  (طرف ثالث    ة    أجل    تم تضمين هذه القاعدة بشكل تعبي الحل الُمطبق في أغلب السلطات        حماي
 .الخاصة الُمدعي مصلحة أجل القضائية المحلية من
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ادة     التعويض يعتمد على إثبات المجهود المستحق      أن   بما ى الم ادة  ( في وقت اإلستحواذ عل د  )) 1(4الم فق

رة       –منفعة المحاآم    أجل   ُيوضح من  أن   مفهوم المجهود المستحق يجب    أن   ُاستشعر ا الحسنة   " مع تفسير فك " النواي
ة   ة مختلف ة قانوني ي أنظم وع ف ؤتمر –بشكل متن ق الم ي تطبي دة ف ن الوح ة م ة معين ن .  ولضمان درج ُيطلب م س

ولى القضية    السلط أو  المحكمة ي تت ع ظروف اإلستحواذ   "تنظر في    أن ة المختصة الت ًا   "جمي ، وأن تعطي إهتمام
ًا بمع ادة   يياخاص ى الم ارة إل ر باإلش كل آبي ده بش م تحدي م  LUAB،35) 3(و ) 2(7ر خاص ت ه ت ن أن الرغم م  ب

ايير من        . التساهل بسبب الطبيعة الخاصة للمواد الثقافية      ذه المع ه الم  أجل    تم إدخال ه اآم توجي ا هو موضح    . ح آم
 .حاسمة بحد ذاتها أو ، فهي ليست شاملة"متضمنًا"باستخدام الكلمة 

ون            ه المشترون المحتمل إضافة إلى صفة األطراف وسعر الشراء المدفوع، هنالك متطلب إضافي ُيراعي
اطي يمكن      –" أي سجل متاح بشكل معقول للمواد الثقافية المسروقة       " دبير إحتي روه اإل   أن    ت د      نتب ُيعي  –اه بشكل جي

د          أن   يمكن ى وجه التحدي رة، متضمنًا               . يكون في الغالب مهمًا عل ذه السجالت في السنوات األخي تضاعف عدد ه
ة          ام عام د، قاعدة     . خاصة  أو سجالت على شكل قواعد بيانات إلكترونية تتم إدارتها من قبل أجس ى وجه التحدي عل

ديرها منظم             ي ت ة المسروقة الت ال الفني ة        بيانات االعم ائي الدولي وليس الجن ول -ICPO(ة الب تنص بشكل    ) اإلنترب
ى ري عل ة       : "تعبي ًا إلتفاقي ة، وفق امالت الفني روعية التع ات مش ن إثب ي البحث ع اعدة ف تخدامها للمس تم اس ه ي أن

ة                 ". 4§4يونيدرويت للفنون، الفنون     دم تغطي ات تق من ناحية أخرى، ُيعدي حقيقة أيضًا أنه ليست هنالك قاعدة بيان
ى                     عا ل اليونسكو عل ادرات، من قب لمية وقواعد البيانات المختصة ليست دائمًا متاحة للعامة، بالرغم من حدوث مب

ين            . تسهيل الواجهة البينية بين الشبكات المختلفة      أجل   وجه التحديد، من   يتم التحقق من سلوك المشترين المحتمل س
ة قواعد ا            (في هذا الخصوص     ال، عدد ومدى عالق ارتها       على سبيل المث ي تمت استش ات الت اد   أجل   من ) لبيان إيج

ات،    درجة المجهود التي تم بذله، مع االخذ بعين اإلعتبار وضع الشخص             أيضًا بما أنه من المتوقع من وسيط أثري
ا والفشل      . يعلم وأن يستشير المصادر األآثر رسمية  أن   على سبيل المثال،   الحقيقة البسيطة حول استشارة سجل م

 .ة فيه ليست آافية لتحقيق المجهود المستحقفي إيجاد الماد
                                                 

 : علىLUAB 7تنص المادة  34
 . يجب أن يكون الناقل قد اتخذ التدابير اإلحتياطية المتخذة عادة في المعامالت من ذلك النوع وفقًا لظروف الحالة–. 2"
 من بين أشياء أخرى، طبيعة المنقوالت المعنية، وجودة  في تحديد ما إذا آان الناقل قد تصرف بنية حسنة، يجب أن يؤخذ بالحسبان،– 3

الناقل وتجارته، وأي ظروف خاصة فيما يخص استحواذ الناقل على المنقوالت المعروفة للمنقول له، أو السعر، أوبنود العقد وظروف 
 . أخرى تم استنتاجها



دمج                  ة في ال ادة  :  بشكل واضح، ستعمل المحاآم على تقييم تلك المعايير وأي ظروف أخرى ذات عالق م
ا تكون مدرجة في أي سجل، ولكن                ًا م ال، غالب ى سبيل المث تم نقلها على سبيل المثال من موقع تنقيب سري، عل

ر       أن    يمكن 36) دولة سيئة السمعة آضحية للتجارة المحظورة      على سبيل المثال،  (طبيعة ومنشأ    ودًا أآب تتطلب مجه
ل وضع األطراف                    ا عوامل مث ات  (من جهة المشتري في وقت االستحواذ، بينم اوي من     أو وسيط أثري جامع ه

ون    أو   سوق سوداء    أو   معرض الوسيط (، ومكان حدوث المعاملة     )القطاع الخاص  ، )سوق رخيص    أو   معرض فن
 .تكون ذات أهمية آبيرة) يختلف وفقًا لشرعية مصدر المادة أن والذي يمكن(راء وسعر الش

اد             بموجبمفهوم المجهود المستحق      المؤتمر يعكس في الحقيق تطبيق قانون الحالة في معظم الدول إليج
ك المستخ          . ما هو معقول في الظروف     ر تل دمة بشكل  المعايير المستخدمة لتقييم سلوك الحائز تشبه ايضًا بشكل آبي

دولي   (عام في معظم المتاحف ألغراض اإلستحواذ، وفقًا لقوانينها االخالقية           احف ال ى سبيل   مجلس إدارة المت ، عل
د                      ). المثال ى وجه التحدي درويت، وعل ؤتمر يوني رار م ذ إق تم تطوير مبادرات جديدة متعددة في هذا الخصوص من

ة الثق" ي الملكي ات الوسطاء ف دولي ألخالقي انون ال ةالق وفمر " افي ي ن ل اليونسكو ف ه من قب م اطالق ذي ت د ال الجدي
ادة          2000 ى الم درويت،      4 والذي ُيشير بشكل تعبيري إل ؤتمر يوني ود المستحق     " أو    من م وانين المجه اآن  " ق ألم

ي   دة ف ة المتح ي المملك رر ف طاء المق زادات والوس ة  1999الم رقة الفني ع الس س إدارة من ة مجل ت رعاي  تح
)CoPAT .( ة   أن  ى هذا يجب عل ُيساعد المشترين المحتملين في التعرف على الوسطاء الذين يطبقون معايير معين

ي           أن   من الشفافية والذين يمكن    واد الت ع   ُيتوقع منهم التحقق من مصادر الم ة، أوضحت      . يعرضونها للبي في الحقيق
ا تبحث في     ) 8الفقرة الفرعية   (المقدمة اإلستهاللية للمؤتمر     ة    المحافظة عل  "أنه ة للتجارة القانوني " ى قاعدة مالئم

 ).10الفقرة الفرعية (وتعطي أهمية إلنجازات، على وجه التحديد، اليونسكو في وضع مسودة قوانين السلوك 

 

 5 الفقرة – 4المادة 
ائز وسائل          أو   عند االستحواذ على مادة ثقافية بالوراثة      دى الح اني، يمكن أال يكون ل غير ذلك بشكل مج

ادة، ومن الممكن                  لمعرفة الظرو  ى الم ه عل ا الشخص السابق ل ا           أن   ف التي حصل فيه ًا آل م وًال تمام يكون مجه
ى    . يكون معروفًا للناقل   أن   يخص منشأها الغير قانوني الذي يمكن من ناحية أخرى         ؤتمر عل الشخص   أن   ينص الم

وحة للناقل، بذلك إذا ما تصرف      الذي يستحوذ على مادة ما بهذه الطريقة غير مؤهل بمعاملة إيجابية أآثر من الممن             
يعتمد على دليل النية الحسنة بقصد الحصول على تعويض عن إرجاع     أن   األخير بنية سيئة، فال يستطيع من خلفه      

يئة         أن   يمكن 5صياغة البند    أن   بالرغم من . المادة ة س ادة بني ى م ول شخص استحوذ عل تكون قد افادت بشكل معق
د                   ، فقد اعتبر هذا     "بريء"من ناقل    ر الضروري وجود بن ه من غي ة لجعل ه الكفاي ا في ادر بم ه ن ى أن في النهاية عل

 .خاص مخصص لها

 

 إعادة المواد الثقافية المصدرة بشكل غير قانوني - 3الفصل 

ة                2بينما يتعامل الفصل      مع سرقة المواد الثقافية، وهي ظاهرة تمت إدانتها على آل من األسس االخالقي
واع خاصة من                   والقانونية، ينصب الفص   ا يخص أن ل الثالث على مسألة حساسة من محددات التصدير الوطني فيم

م أخر           ذآرها         . المواد، والتي ُتطبق بشكل متنوع من قبل أم ي يجب ت اط الت دو    أن   أحد النق ا زال ال     المجتمع ال لي م
ام            ينظر إلى محاآم المنتدى    انون الع ة اخرى         على أنها ملزمة بأي طريقة باإلنتباه إلى قواعد الق  أن  يمكن ( في دول

دى  شير قواعد النظام    في القانون الدولي الخاص، تُ    ). هايتضمن هذا تنظيمات التصدير لدي     ط، من حيث     في المنت  فق
ة من                 . المفهوم، إلى تطبيق قواعد قانون الدولة األجنبية الخاص        ادة ثقافي ل م إن نق ة، ف ة معين بغياب إلتزامات دولي

انوني،            منطقة دولة ما بشكل خارق لقو      ر ق ًال غي اعد األخيرة ال ُيعد في العديد من الدول التي يتم نقل المادة إليها فع
 .وال تشكل بحد ذاتها عائقًا قانونيًا امام استحواذ هذه المادة

بادن                            دولي في ويس انون ال د الق ل معه اذه من قب من ناحية اخرى، تمت إدانة هذا الوضع في قرار تم اتخ
ى                        وا 1975،37في  ) ألمانيا( ي عل ام االجنب انون الع ق الق ة تطبي دم قابلي ام لع وم الع ائلة المفه لذي آان األول في مس

ذا التحول في    ". غير متوافقة مع الحاجات المعاصرة للتعاون الدولي"أراضي ليست ذات أساس صحيح وآانت        ه
ة       التفكير القانوني وجد التعبير في هذه البنود مثل          ؤتمر المجتمعات االوروبي ى        ح  1980م انون الُمطبق عل ول الق

ة ات التعاقدي ادة  (اإللتزام ري ) 7الم انون السويس دولي الخاص  1989والق انون ال ول الق ادة ( ح ان )19الم ، وآ
ى                " لتخفيف"إجراءًا   ر إل ام أآب قانون الحالية في بعض الدول والتي أظهرت رغبة في ظروف معينة بإعطاء إهتم

                                                 
مائة مادة "منشورة من قبل مجلس إدارة المتاحف، المعنونة من الجدير بالذآر هنا أن السالسل المنشورة بشكل واسع من النشرات ال 36

 .وفي أميريكا الالتينية) آمبوديا(والتي تلقي الضوء على ظروف في أفريقيا على وجه التحديد، في أنغكور " مفقودة
37 Annuaire de l’Institut de droit international ،1975 553-551، الصفحات 1975، دورة ويسبادن. 



ًا تم اتخاذ هذا المفهوم الحق. رة تضامن دولي حيثما آانت المواد الثقافية معنية   قواعد القانون اإللزامية األجنبية آباد    
ي       ي       تنظيم   (في قانون االتحاد األوروب م   مجموعة اإلقتصاد األوروب وتعليمات مجموعة اإلقتصاد       92\3911رق

ي  ن     )7\93األوروب ًا م ث أصبح دولي درويت حي ؤتمر يوني ي م ه ف ة علي ادقة المدهش ت المص ن آان ث ، ولك  حي
 .المجال

د الفصل            م تحدي دًا، وت ان    3لقد آانت ظروف التطبيق، من ناحية أخرى، حصرية ج  بتسوية مصالح مك
ول واسع                          أمين قب ة أخرى، مع رأي بت ة، من ناحي المنشأ، من ناحية، واآلراء المتحررة حول التجارة الفنية الدولي

ر           والتي آانت أساسًا آ   لهذا السبب، خالفًا للسرقة،     . للمؤتمر افيًا بحد ذاتها للمطالبة باإلرجاع، لم يكن التصدير الغي
 .قانوني وحده آافيًا للحصول على أمر محكمة إلعادة مادة ما
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ى  رة عل ذه الفق نص ه ة ال أن ت ؤتمر الدول ى الم نمنضمة إل ة  أن  يمك ة أجنبي ب محكم لكة  أو تطال أي س

اه     – 16جة في المادة    األجسام موضع التساءل مدر   (مختصة أخرى    ات أدن ة أخرى       )  أنظر التعليق منضمة  في دول
ا                    إلى المؤتمر  انوني من منطقته ر ق ة بشكل غي ة منقول ادة ثقافي ود      ( لألمر بإعادة م ذآورفي البن ُعرضة للظروفالم

إن               أن   بما). التالية افي، ف راث الثق ة المي ة لحماي انون عام ة هي   هذه المطالبة ُتقدم على أساس انتهاك قواعد ق  الدول
ات،      بموجبالتي لها مصلحة من بدء األجراءات وبالتأآيد         ذه المطالب  المؤتمر فقط الدول تكون مؤهلة لتقديم مثل ه

ادة موضع التساول               ا إذا آانت الم ة أم خاصة        بغض النظر عم ة عام ة   . هي ملكي ى       أن   يمكن للدول اءًا عل تعمل بن
ر     عند طلب المالك الخاص، إذا       أو   مبادرتها الخاصة  ما آانت المادة قد ُسرقت في البداية ومن ثم تم نقلها بشكل غي

ة أخرى       ى دول ك المجرد من                    : قانوني إل ل المال ة باإلرجاع من قب ديم مطالب ة، من الممكن أيضًا تق ذه الحال في ه
 .الملكية

ؤتمر    تكون دوًال    أن   آل من الدولة الطالبة والدولة الُمخاطَبة يجب       ى الم ة الت  : منضمة إل ولى  المحكم ي تت
ة اخرى،        ا؛ من ناحي قضية المطالبة باإلعادة ستكون ملزمة فقط بقواعد المؤتمر إذا ما آانت دولة المنتدى قد قبلته

ة            د مقبول ذه القواعد ُتع ادة      (فقط المطالبات المقدمة من قبل دول قبلت أيضًا به ذه القاعدة أيضًا الم ) ب(1ُتشكل ه
ؤتمر ال الم ا)حول مج ؤتمر يوس أن ، بم ه الخاصة الم ن حمايت ط م ائعة  –ع فق د الش ي تخرج عن القواع  – والت

 .ليغطي تلك الدول التي قبلت النظام الذي ُيحدده

 

م     ) قارن مع أعاله ) (ب(1في المادة   " مصدر بشكل غير قانوني   "تم تعريف الكلمات     ادة ت ى م آإشارة إل
نظم     منضمة إلى المؤتمرنقلها من منطقة دولة  " ا الم ًا لقانونه ا       خالف ة ميراثه ة بغرض حماي واد الثقافي لتصدير الم

افي دها،. "الثق ن الواضح، عن تطيع  أن م ة ال تس ات معين ة بواسطة تنظيم ا الثقافي ة مواده وم بحماي ة ال تق  أن دول
واد من        أن    المؤتمر؛ ُيعد هذا منطقيًا بما     بموجبتطلب إعادتها    الغرض من المؤتمر هو أال يتم منح حماية أآثر للم

أها         دول أخرى  ة منش اك تنظيمات               .  أآثر مما تتمتع به في دول ل انته ألة دلي ؤتمر بخصوص مس رًا، صمت الم أخي
دول      ى ال ب عل ه يج ب أن ن مطل دير، ولك ادة (التص اه  7الم ع أدن ارن م ع     أن )، ق ه م ودع لدي ة الم زود معلوم ت

 .تساعد المحاآم في تقييم الظروف أن المعلومات ذات العالقة بالتشريع يمكن

انوني،               آما في  ر ق ادة المصدرة بشكل غي ادة الم ى من تجب إع د إل  حالة المواد المسروقة، ال يحدد البن
 .يبقى المؤتمر بعيدًا عن مسألة الملكية أن حيث قرر واضعي المسودة
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ا             ة م و  أالبحث  أو  إذن تصدير مؤقت ألغراض العرض       بموجب ُتعد مادة ثقافية تم نقلها من منطقة دول

ًا لقواعد              ة وفق ة للحماي انوني ومؤهل ر ق ا مصدرة بشكل غي ك اإلذن، أنه ًا لشروط ذل ا وفق تم إعادته م ت رميم ول الت
م                  . المؤتمر ذي ت ال لشروط إذن التصدير المؤقت ال ؤتمر هو الفشل في اإلمتث ق الم ما هو حاسم في إطالق تطبي

داره  انون  "إص ًا لق ة [وفق ة الطالب ديرها ب ] الدول نظم لتص افي   الم ا الثق ة ميراثه رض حماي ة   "غ ار اللغ م إختي ، ت
ادة      انوني           ) ب(1لالستجابة مع الم ر ق م استخدام نفس الصياغة لتعريف التصدير الغي تعليمات مجموعة   . حيث ت
ي  اد األوروب ادة  (7\93اإلقتص ا يخص    ))2(1الم ابهة فيم ة مش وم بمقارن ال، تق بيل المث ى س ر "، عل ل الغي النق

 ".قانوني

ا   منضمة إلى المؤتمرإنفاذ هذا البند في أي دولة  بينما يتم    د إنته  فيما يخص المواد المتبقية في منطقتها بع
ة                 ة ثالث ى دول ادة إل ل الم ا نق تم فيه ي ي ا الحاالت الت م يكون المقصود منه إلذن، فل رة المحددة ل ل الفت ة إذن قب  نهاي

ادة       أن   التصدير؛ لقت اقترح   ة في الم ة       ) 3(8 يتم شمول هذه الحالة الطارئ ة في الدول ة وإحترازي اييس مؤقت في مق
 . حيث تم وضع المادةمنضمة إلى المؤتمرال

دين أال يضعوا                         اولوا جاه ة وح ة المعارض الدولي ى أهمي ًا إل ين دائم ؤتمر متنبه آان واضعي مسودة الم
دولي            . عوائق أمام طريقها   احف ال ذي تط  (عالوة على ذلك، قوانين أخالقيات مجلس إدارة المت ه     وال ) 6(3لب مادت

احف ن المت ن شروط التصدير أن م ق م بقًا ) تتحق ذها مس م تنفي ة عن  ت احف المحجم ن المت ر م دد آبي ل ع ن قب م
د من الوسطاء خدمات           أو   عرضمواد تم تصديرها بشكل غير قانوني      ذات مصدر مشكوك فيه؛ أيضًا، طلب المزي

ارض؛ في بعض الحالت،     شرآات متخصصة لفحص مصدر مواد معينة قبل وضعها للعرض في صاال       ت ومع
 .تكون هذه الفحوصات إلزامية فعًال للعارضين المحتملين
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دل،           أن   بالرغم من  ان صريحًا بع انوني آ ر ق إجماع اآلراء حول مفهوم إعادة المواد المصدرة بشكل غي
ادة             ذه اإلع ذ ه ة تنفي ة يمكن   الحاجة إل  . اختلفت اآلراء بشكل واسع بالنسبة لكيفي ة    أن ى صيغة متوازن ؤدي العدال ت

انون    راف بالق وم اإلعت الخروج عن مفه ماح ب ى للس ار أدن د معي ى تحدي ا أدت إل ة الُمجازف به للمصالح المتنوع
ة من              . األجنبي في ظروف معينة    ى تصنيفات معين ط عل ق فق ذلك تنطب ًا ل ؤتمر وفق ة الناتجة عن الم الحماية العام
 .للدولة الطالبة" األهمية الثقافية الكبيرة"، وعلى المواد ذات المتلفةلمصالح المواد الموصوفة من قبل ا

انوني           أن   محكمة الدولة الُمخاطبة يجب    ر ق ادة    (تثبت أنه آان هنالك تصدير غي ارن مع الم وأن )) 1(5ق
ى      االسس  تفحص المطالبة بناءًا على استحقاقاتها، على أساس         ضوء الغرض   المقترحة من قبل الدولة الطالبة وعل

ة       . الثقافي من المؤتمر   ة الطالب ى الدول د اتلفت        أن   "تثبت " أن   يجب عل ادة ذات    أو أن    مصالح خاصة ق ة  "الم أهمي
رة ة آبي ة ". ثقافي تخدام الكلم ان اس ات"آ ت  " اثب ذين آان ة وال ادة التلقائي دوا اإلع ذي أي ك ال ي أولئ وية ب ة لتس نتيج

راث   أن المي يطة ب ة البس م المطالب بة له ة  بالنس ه آافي م اإلضرار ب د ت ة ق افي للدول ل (الثق ذين فضلوا الفع أن "وال
ة    ")ُيصرح رة   . ، وأولئك الذين طالبوا بإثبات مالئم بالضرر، مبرزًا بذلك مسؤوليات الدولة الطالب ى األخي  يجب عل

ذي                       أن   يم الضرر ال ة تحت تصرفها للمساعدة في تقي ة والقانوني ه    تزود المحكمة بجميع المعلومات الفعلي تسبب ب
ة       أو   التصدير، ويجب على محكمة    دول الطالب ة       أن  السلطة المختصة في ال ا المعين ًا لظروفه ة وفق . تفحص آل حال

د       أن   بشكل خاص إلى المعلومات التي يجب على الدولة الطالبة        ) 4(5ُتشير المادة    ُتدقمها لتمكين المحكمة من تحدي
 .ما إذا آانت قد تمت تلبة جميع المتطلبات

 
د تسبب      أن  دائمًا بشرط– 3 ُتعرف أنواع المادة المحمية بالفصل     3لح المحددة في الفقرة     المصا يكون تصديرها ق

 :المصالح المدرجة هي". آبير"بضرر 

ادة     " • ى الم ياقها  أو   المحافظة المادية عل ة     " (س رة الفرعي ادي        )) أ(الفق والتي تشمل الضرر الم
واد      ) سلب  التي تسببها التنقيبات الغير قانونية وال      من ضمنها تلك  (على الصروح والمواقع األثرية      ى الم وأيضًا عل

خ                      ائزين، إل ربين والوسطاء والح البين والمه ل الس ا من قب ر حذر به المتضمنة في تصديرها      . نتيجة للتعامل الغي
 الغير قانوني؛

ة" • واد المرآب ة " (سالمة الم رة الفرعي ى تجزء )) ب(الفق د إل ه التحدي ى وج ير عل ي ُتش ة والت
ات           ة وتفكيك محتوي الصروح الكبيرة مثل قطع رؤوس التماثيل وتفريق اللوحات الجدارية وتقسيم اللوحات الثالثي

 المباني التاريخية؛

ة        • ة  أو الحفاظ على معلومات، على سبيل المثال، شخصية علمي ة   " (تاريخي رة الفرعي )) ج(الفق
م      ذي ل لي وال ادة األص ياق الم رار بس ى اإلض ير إل ي ُتش ة   والت ات العلمي در للمعلوم ه آمص ي وظيفت د يلب  أو يع

ع المجموعات               –التاريخية   ة وتقطي ة المعطاة الصفات الصخرية الطبقي دميرالوثائق، ولكن ال      أو    تتضمن األمثل ت
رة     (الهدف الرئيسي هنا هم مشكلة التنقيب السري    أن   شك في  ة اإلستهاللية، الفق قارن مع الذآرالخاص في المقدم

ذا    المواد المنقولة من موقع التنقيب هذا سوف       أن   حيث، ب )4الفرعية   ى ه ُتعد بسبب هذه الحقيقة على أنها تنتمي إل
 التصنيف؛

دي • تخدام التقلي ي   أو االس ع القبل ل المجتم ن قب عائري م ي أو الش ة " (األهل رة الفرعي )) د(الفق
واد     ذه الم تخدم ه ي تس ة الت ات التقليدي ة المجتمع ى ثقاف ير إل ي ُتش ى (والت ة عل ات واألقنع ال المنحوت بيل المث ) س

ا  أن  يكفي. ألغراض شعائرية سواءًا آانت موجودة ماديًا أم ال في المجتمع          " الكلمات  . المجتمع يستطيع التحكم به
ال      ) 8(3استخدمت في البداية في المادة      " أهلي أو   مجتمع قبلي  ة حي ق الدول رة أخرى قل ويعكس هذا البند بكامله م

 .افي لهذه المجتمعاتحماية الميراث الثق

ا                     دة من نوعه ادرة والفري ة، الن واد الثقافي ة من    أو أخيرًا، بما أنه من غير الممكن تغطية بعض الم المهم
ة   رة الفرعي ة الفق طة لغ ة، بواس ام    ) (د(و ) أ(ناحي دعي الع ي قضية الم اآي ف ات تاران ال منحوت بيل المث ى س عل

ز . النيوزلندي في  د استشعر   38،  )أورتي ام يجب    أن  لق د الع واد ذات    أن البن رة   "يتضمن الم ة الكبي ة الثقافي ". االهمي
، والتي ُتعرف   2و المادة   ) 3(5بالرغم من أنه لم يتم إعطاء تفاصيل أخرى، السؤال عن الرابط القريب بين المواد               

د  " مادة ثقافية"الكلمات   ة    " لغرض المؤتمر، تمت اإلشارة إليه مرارًا أثناء وضع المسودة، وبالتأآي ة الثقافي االهمي
ى                  " األهمية"أآثر تحديدًا من    " الكبيرة ة ضمن معن ادة ثقافي البسيطة عندما تخص إثبات ما إذا آانت مادة ما هي م
 . من المؤتمر2المادة 

ؤتمر        أن   يجب على المحاآم   ى ضوء الغرض من الم ة عل ة الطالب . ُتقيم المعلومات الُمقدمة من قبل الدول
ار الهدف        ) د(إلى  ) أ( الفقرة الفرعية    بموجب لإلتالفات المدرجة    من ناحية أخرى، خالفاً    أعاله، والتي تحدد المعي

                                                 
 . المملكة المتحدة–) HL (1) تقارير قانونية(حاالت استئناف ] 1984[؛ 809التقارير األسبوعية اثنين من ] 1983[ 38



ة                   أن   لتحديد الضرر، ما هو مطلوب من المحاآم هنا هو          ة الطالب ة نظر الدول ة من وجه ادة الثقافي ة الم يس أهمي تق
اريخي    آان في أيٍد خاصة أم عامة، وتقييم قيمت       أن   مقابل مدى ووفرة ميراث الدولة،     ه للبحث الت ه الجمالية، وأهميت

ى نمط            . والفني والعلمي، وندرته   ر عل ة      أو   على سبيل المثال، مادة تمثل المثال المتبقي األخي ة في منطق رة معين فت
ن ا يمك ة م ا    أن دول د ذاته تثنائية بح ون اس ن أال تك ا يمك ن أنه الرغم م ذا التصنيف، ب ع ضمن ه ون . تق ا تك مهم

ا    ة ما جاهزة للمباشرة بالعمل حول         دول أن   الظروف، حقيقة  ة      أن   هو محتمل   م ة ومكلف ا  يكون إجراءات طويل  أم
ادة موضع                                 ا بالم ي تقرنه ة الت دل لمدى األهمي ه بع د علي اس يعتم ا هو مقي ادة م محاآم دولة أخرى لتأمين إعادة م

 .التساؤل

رة    بموجب المعايير المدرجة    أن   أخيرًا، يجب التأآيد على    ة    3 الفق د بديل افي          : ُتع ا آ رد منه آل واحد منف
ادة      ادة         . بحد ذاته لضمان مطالبة باإلع رة أخرى، ُتعطي الم ا م واد       9هن ادة الم ق قواعد إلع ة االذن بتطبي  آل دول

 .الثقافية المصدرة بشكل غير قانوني أآثر إيجابية من تلك المنصوص عليها في المؤتمر
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 ُيرفق بها أي معلومات ذات عالقة ذات عالقة واقعية         أن   لة مطالبة يجب  المطالبة بإعادة مادة بواسطة دو    

ل هو متطلب طبيعي     . 3 إلى 1المحكمة في تحديد ما إذا تمت تلبية متطلبات الفقرات  ستساعد   قانونيةأو   إعداد دلي
ؤتمرات حول المساعدة المشترآة من                 د من الم وفير سالم     أجل    يجب إيجاد في العدي ذها ولت ة  تسهيل تنفي ة قانوني

ة                   . أآثر ة قانوني ا طبيع ة والتي له د      (تعمل الدولة الطالبة على توفير جميع المعلومات ذات العالق ى وجه التحدي عل
ا م انتهاآه ات تصدير ت راء  أو )أي تنظيم ل الخب ل دلي ة، مث دةثقافي ى واح دى الضرر عل د م ن  أو لتحدي أخرى م

دليل     . 3المصالح المدرجة في الفقرة      ة          يتضمن هذا ال راء من دول ثالث ل لخب ة        أو   من قب راء من الدول ى من خب حت
وفرة، يمكن       أن إذا ما آان من مصلحة الُمدعي   . الُمخاطبة ة المت ع األدل تم إعداد جمي ة تفاصيل     أن ي تطلب المحكم
قضية تزيد من إحتمالية إعادة المادة ولتقوية        أن   القصد من المعلومات المطلوبة من الُمدعي     . إثبات آخر  أو   إضافية

 .الُمدعي ويجب أال ُينظر إليها على أنها لتعقيد األمور

ًا بشكل أساسي دًا تقني ذا بن د ه ي مسودة : ُيع ان ُمتصورًا ف ا آ ة، آم ة المطالب ة بمقبولي ه أي عالق يس ل ل
بهذه الطريقة، لن يتم وضع أي عب غيرمستحق على الدولة الطالبة فيمايخص البنود في الفقرة التالية حول               . سابقة

ال؛  ددات األفع د، مح عوبة   بالتأآي ادة ص ى زي دًا عل ًا ج د قريب رة التحدي تعمل فت ة   أو س ع الدول تحالة جم ى اس حت
ة        . للمعلومات الالزمة إذا ما آانت هذه المعلومات شرطًا مسبقًا لتقديم مطالبة باإلعادة            اج الدول وى، ال تحت لسبب أق

ة ل            ك المطلوب ر تل رات   الطالبة إلى تزويد معلومات أخرى غي ال للفق ى  1إلمتث راح من      – 3 إل م رفض اقت ذلك، ت  ب
ة يجب أيضاً          أن المطالب ة بحفظ وسالمة ومدى                " أن   مجموعة الدراسة ب ة المتعلق ع المعلومات المادي وي جمي تحت

ة      ة الطالب ًا من       "إتاحة المادة الثقافية بعد إعادتها إلى الدول دوليون خوف راء ال ل الخب ك من قب ذا يمكن   أن ، وذل  أن ه
 .الرفض النظامي ألمر إعادة المواد الثقافية أجل ستخدم آذريعة منُي

افي    ا الثق رويج ميراثه ى ت ة عل جيع الدول ي تش ع ف ي الواق د ف د مفي ات، . البن ود السجالت والكتالوج وج
ة      ُيثبت بشكل حاسم  أن والدعاية للمواقع والمجموعات يمكن   ائقي داعم للمطالب ل وث وفير دلي ضمان إعادة المواد بت

ل              . إبراز أهمية المادة موضع التساؤل    ب يمكن على ضوء هذا رؤية المبادرات التي تم تكوينها من قبل المنظمات مث
دولي لمساعدة      اليونسكو ويونيدرويت واإلنتربول و    ه    -مجلس إدارة المتاحف ال دول المتطورة،   – آل في مجال  ال

طنية وحماية المواقع المهمة وتطوير المتحف وتسجيل         على وجه التحديد، في محاولتها لتحسين البيئة القانونية الو        
 .المواد الثقافية وتدريب الموظفين الحكوميين
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ي   د النظر ف ذا البن ن ه اليمع د األفع انوني تحدي ر ق كل غي واد المصدرة بش ادة الم ن.  إلع الرغم م  أن ب

رات   ة التحضيرية لفت اء المرحل روا عن تفضيلهم أثن بعض عب رقة ال رت للس ي ُأق ك الت ن تل ى (أقصر م ُينظر إل
د يجب   أن   ، آان المفهوم السائد   )التصدير القانوني بطريقة ما على أنه أقل استحقاقًا للعقوبة         تكون   أن فترات التحدي

ا لألرجاع                    ديم فعل إم ا تق ي يمكن فيه ادة    أو   نفسهما لكالهما، بحيث في الحاالت الت ة        (لألع دي في حال بشكل تقلي
ا             المواد   واد المنقب عنه ا يخص الم ا يتكرر فيم انوني، آم ر ق م تصديرها بشكل غي التي تمت سرقتها أوًال ومن ث

، تم اتخاذ القرار باإلجراء بشكل منفرد على أساس اإلثبات المقدم وليس على أساس طول فترة            )بشكل غير قانوني  
اً      "ضًا على إلغاء اللغة     والتي تنطبق أي  (أعاله للتعليقات   ) 3(3 المادة   بموجبأنظر  . التحديد ه منطقي ين علي  أن  أو تع
 ").يعلم



ر                2على ضوء العالقة المثبتة سابقًا في الفقرة         اك شروط إذن التصدير المؤقت والتصدير الغي ين انته  ب
د م تحدي انوني، ت ادة    أن ق ادة الم ه إع ذي يتوجب في اريخ ال ي الت دأ ف ق تب د المطل رة التحدي  شروط إذن بموجبفت

 .ؤقتالتصدير الم

ات بإرجاع تصنيفات                   تثنائي للمطالب د إس ى نظام تحدي بخالف القواعد المتعلقة بالسرقة، والتي تنص عل
ري    أو   تلك التي ُتشكل جزءًا متممًا من صرح معرف          (من المواد   معينة   ع أث ة          أو   موق ى مجموعة عام  –تنتمي إل

ادة      ادة   ) 4(3قارن مع الم ي تنتمي      أو   ،))5(والم ك الت ي    تستخدم ف    أو   تل ي    أو   ي مجتمع قبل ادة       –أهل ارن مع الم  ق
ل  أن  بندًا آهذا، على أساس    3، ال يتضمن الفصل     ))8(3  أن المواد موضع التساؤل هي دائما مسروقة بالتعريف قب

 .يتم تصديرها بشكل غير قانوني

 

 6المادة 
ؤتمر           –حالما تقوم الدولة الطالبة      اق الم ى إتف ة    – طرف منضم إل ل  أو    بإرضاء المحكم طة المختصة   الس

ة       ة الُمخاطب ة      أن   )1(في الدول ادة ثقافي ادة       (م ارن مع الم انوني         ) 2ق ر ق م تصديرها بشكل غي واد    (ت ارن مع الم ق
ادة                 أن   )2(،  ))1(5و  ) ب(1  أو )3(5التصدير أتلف بشكل آبير واحدة على األقل من المصالح المقصودة في الم
ا،           ) 3( رة له ة آبي ى   التي ُتشكل المادة أهمية ثقافي رة المحددة في             أن   والنص عل ديمها ضمن الفت م تق د ت ة ق المطالب

ة     )5(5المادة   ى المحكم ة          أو   ، يجب عل ة الُمخاطب ى           أن   السلطة المختصة في الدول ادة إل ة للم ادة المادي أمر باإلع ت
 .6منطقة الدولة الطالبة، تم تحديد إجراءها في المادة 

 



 1 الفقرة – 6المادة 
 ومعقول إذا لم    منصفالحائز الُمطالب بإعادة مادة ما له الحق في تعويض           أن   هوميؤآد هذا البند على مف    

ائز       أجل   منبالنسبة للوظيفة القانونية للتعويض     . المادة قد ُصدِّرت بشكل غير قانوني      أن   يعلم تعويض الضرر للح
ات      – 9 معرضة، هنا مرة أخرى، إلى بنود المادة         –الذي ُينظر له على أنه المالك الحقيقي          تجب اإلشارة إلى تعليق

انوني             ) 3(6ُتشير المادة   . حول المواد المسروقة  ) 1(4المادة   ر ق أيضًا غلى طرق أخرى للتعامل مع التصدير الغي
 ).قارن مع أدناه( تحمي سند ملكية الحائز – تنص على قبول الدولة الطالبة –والتي 

ات       " (تعويض منصف ومعقول  "الكلمات   ى التعليق ادة    ببموج أنظر إل ة؛     ) اعاله ) 1(4 الم د معرف م تع ل
ع           أن   الفوارق بين السرقة والتصدير الغير قانوني يمكن       أن   على وجه التحديد، فكرة    رة، دف ة األخي رر، في الحال ُتب

ة    ال الفني دًا المفروضة باألعم ة ج عار العالي ر بسبب األس د، بشكل آبي م تعتم دفوع ل افيء للسعر الم ويض مك تع
ة ال ين والمصادر المالي اط التخم ى إحب ة إل دول والحاج ن ال د م دى العدي دودة ل ذه . مح ع ه ة أخرى، جمي ن ناحي م

ة ستساعد                                ة، وأي ظروف ذات عالق ة الطالب أ وفي الدول ة المنش ادة في آل من دول ة للم ة التجاري العوامل، القيم
، هي لغة   " إعادتها عند وقت "الحائز مؤهل للحصول على تعويض عن المادة        . المحكمة في تحديد مقدار التعويض    

 .حول السرقة) 1(4في المادة "  عند وقت إرجاعها"توأم للكلمات 

 يخرج هذا عن القواعد  –تدفع التعويض إلى الحائز      أن    في الدولة الطالبة يحدد النص أيضًا أنه يعود إلى       
. ي عن دفع التعويضالُمطبقة على المواد المسروقة والتي ال ُتسمي الُمدعي على أنه الطرف المسؤول بشكل أساس           

ة  (، أي أنه يجب ُيسمح لطرف ثالث          2تم تقديم نفس اإلقتراح في هذا الخصوص آما تم تقديمه بالنسبة للفصل              هيئ
ذه                 . تدفع التعويض بدًال من الدولة الطالبة      أن   )عامة أو   خاصة ا يخص ه ى الصمت فيم اء عل رر البق ة تق في النهاي

ادة    أو   لمثال إلى الحائز المستقبلي وإتاحة وتأمين     باإلشارة على سبيل ا   (الترتيبات الخاصة    ظ الم ذه       )حف م تأخذ ه ، ل
 .مكانًا في المؤتمر والذي لم يستثنيها بأي حال

ا ثبت     " بعد تصديرها بشكل غير قانوني    "الحائز الذي اشترى المادة      مؤهل للحصول على تعويض إذا م
انوني      الماد أن   "يعلم بال شك   أن   لم يتعين عليه   أو   لم يعلم "أنه   ر ق ذي    . ة قد تم تصديرها بشكل غي وم، وال ذا المفه ه

اه    (معرف أيضًا في الفقرة التالية      ) قارن مع التعليقات  ) (2(4يتطابق مع بند المادة      ل مع      ). قارن مع أدن ا يتماث بينم
د        (حول سرقة المواد    ) 1(4البنود في المادة     ا     "وقت االستحواذ   "يتم تقييم مجهود المشتري عن دما آ ا   ، أي، عن ن م

ذي اآتشف      أن   يزال ممكنًا تجنب الشراء، مع نتيجة        ائز ال د          أن   الح انوني بع ر ق ادة غي اشتراها ال    أن   المصدر الم
ادة        )يمكن حرمانه من التعويض    ك تختلف الم ارين    ) 1(6، بالرغم من ذل ك في اإلعتب ام األول، ال   : عن تل في المق

ق         ه طّب ات أن ود المستحق  "يحتاج الحائز إلى إثب ود     ، "المجه ر من الوف اقش عدد آبي ة للسرقة     أن ن ة المعين الطبيع
دو   يجب أال ُتؤثر في التصدير الغير قانوني للمواد الثقافية؛           ل           أن   بهذا المنطق، يب ائز أق وب من الح ود المطل المجه

ادة      . منه في حالة السرقة    ه       ) 1(6ثانيًا، ال تسمي الم ذي يتوجب علي ائز           أن   الطرف ال ان الح ا إذا آ  أو معل يُيثبت م
ة        : يعلم بالتصدير الغير قانوني    أن   تعين عليه  ة الطالب ى الدول ى          أن   تثبت  أن   هل هو عائد إل د إل م، أم عائ ائز يعل الح
 . القانون الوطني الُمطبقبموجبيثبت أنه لم يعلم ؟ سُيترك هذا السؤال لتقريره  أن الحائز
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، أوضح واضعي مسودة المؤتمر بعض      ))4(4ارن مع المادة    ق( حول المواد المسروقة     2آما في الفصل    

م "طرق إثبات ما إذا آان الحائز        ه    أو   يعل ين علي ول      أن   تع م بشكل معق ر        أن  "يعل م تصديرها بشكل غي د ت ادة ق الم
ة         . قانوني ى المحكم رة أخرى، يجب عل ار     أن هنا م ين اإلعتب يم      –تأخذ بع ة واسعة في التقي ع بعقالني  – وأن تتمت

تعلم عن أي محددات تصدير                          جميع ظ  د اس ان المشتري المحتمل ق ا إذا آ د م روف االستحواذ، وعلى وجه التحدي
 .ُمطبقة على األعمال الفنية الرئيسة والمعلومات المهمة والتي تكون متاحة بسهولة في العديد من الدول

ذي          بشكل خاص   تم   ه شهادة التصدير المطلو        من ناحية أخرى ذآر الوضع ال د في انون        ُتفتق ل ق ة من قب ب
اع اآلراء             (احتوت مسودة المؤتمر على بند      . الدولة الطالبة  ى نقص إجم ة لإلشارة إل واس مربع ى    ) في أق يهدف إل

التعويض            –حرمان الحائز من االستشهاد بحسن نيته        ه ب ه من حق اب شهادة التصدير         – وبالتوسع، حرمان  في غي
رح    .  والتي تم منها نقل المادة  مرمنضمة إلى المؤت  المطلوبة من قبل قانون الدولة ال      ذا المقت تم بشكل نهائي رفض ه

ؤتمر                   ولكن، آإعتراف بالدور المهم الذي تلعبه هذه الشهادة في منع التصدير الغير قانوني للمواد الثقافية، وافق الم
اآم في   تؤخذ في الحسبان من قبل   أن   على أنه واحد من الظروف التي يجب      ) الواحد(على تسمية هذا المعيار      المح

 .تحديد ما إذا آان الحائز قد طبق المجهود المستحق

الرغم من              ) للدول(يؤثر هذا البند على الطبيعة اإلختيارية       بينما ال    ه ب ان المقصود من د آ لنظام اإلذن، فق
ذا الخصوص        أن   يجب. يكون محفزاً  أن   ذلك ذآر في ه ادة    أن   نت ؤتمر      6الم دول باستخدام       1970 من م  تطالب ال
ذا                    أجل   ت تصدير، من  شهادا ذه الشهادات ولجعل ه ا ه ر مرفق به واد غي ة     منع نقل م ع واضحًا للعام تنظيم  . المن

واد     حول تصدير المواد الثقافية 92\3911مجموعة اإلقتصاد األوروبي رقم     من جهتها ُيطالب بشهادة تصدير للم
ي        اد األوروب ادة    (الثقافية التي ُتصّدر إلى خارج االتح ارن مع الم اييس       )2ق ذه المق ق ه ، أيضًا تعرف مجال تطبي

 .ُتنفذ أن وتوضح آيف يتعين عليها
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ة يمكن                         ة الطالب ة الدول ى منطق انوني إل ر ق ة الُمصدرة بشكل غي ادة الثقافي  أن  الحائز الُمطالب بإعادة الم

ويض،  دائل للتع ار ب ةيخت ة الطالب ة الدول وفر موافق ع ت ن: م تفظ بمل أن يمك ادةيح ة الم ا بطرق  أو كي تخلص منه ي
ك     أن  والتي يجب–القصد من هذا البند هو آل من حماية حقوق الحائز ذو النوايا الحسنة        . أخرى وًال لتل ه مقب تجعل

ة              ذه الحماي رًا من ه دارًا واف ي تضع مق ة الت دفع         –األنظمة القانوني ة ل ة المالي ادًا من الناحي ل إجه ديل أق وفير ب  ولت
 . الدولة الطالبة بقصد تأمين إعادة المادةالتعويض من قبل

ة      ) أ(تسمح الفقرة الفرعية     أن يحتفظ بالملكي ة   . للحائز ب ة "آلم ؤتمر،           " ملكي رة في الم ا ألول م تظهر هن
ى            دل ضمنيًا عل ه ي ى أن ذا عل ادة           أن ولكن يجب أال يؤخذ ه ى الم انوني عل ة ق ند ملكي ى س م عل اآم يمكن تحك المح

ألة يجب       بفضل هذا البند، مسألة ا     ة هي مس ا الحسنة                 أن   لملكي ائز ذو النواي ة والح ة الطالب ين الدول رر ب  بموجب تق
 .القانون الُمطبق

اره يسكن في        أو للحائز بنقل الملكية مقابل دفعة من المال    ) ب(تسمح الفقرة    ى شخص من إختي مجانًا إل
ه     يكون الشخص معتر أن يجب". الضمانات الالزمة"الدولة الطالبة التي تقدم     ى أن ة عل ة الطالب ف به من قبل الدول

رة   " باإلتفاق مع الدولة الطالبة   "قارن مع   (يتغاضى عن تصدير غير قانوني آخر        أن   وصي موثوق مستبعد   في الفق
ة ا   ). التقديمي ادة وحفظه ة الم ا حماي ًا تجب به نص ُطرق ابقة لل ات الس دد الترجم ذه الضمانات، ح ى ه ارة إل باإلش

م         ة ولكن ل ى ضوء الغرض من                  وإبقاءها آمن د عل ذه بحيث سيتوجب تفسير البن ى ه اع آراء ممكن عل يثبت إجم
ة   . المؤتمر، والذي ال شك فيه يشمل هذه االتجاهات        ين         " شخص "الكلم ى أشخاص طبيعي ا إل انونيين   أو  ُتشير هن ق

ة         أن   وبذلك يمكن  ون    أو   متحف (خاصة    أو   ُتشير بشكل جيد جدًا غلى مؤسسة عام ى إع   ) معرض فن ادر عل طاء  ق
 .الضمانات المالئمة
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م      " آلفة إعادة "تتحمل   أن   الدولة الطالبة يجب   أن   يشترط هذا البند على    ة، وُتفه ة "المادة الثقافي ى  " آلف عل
أمين                        ل والت ة النق ل آلف ة، مث ة الطالب ى الدول ادة إل ادي للم ل الم ة للنق ة والمادي ات  . انها ُتشير إلى الكلفة اإلداري النفق

ة ام المحكم ة أم ق عن المطالب ي تنبث ة الت راءات القانوني ة  أو المصاحبة لإلج ن ناحي تحدد، م لطة المختصة س الس
د   بموجبالنفقات المقصودة . التنظيمات ذات العالقة في الدولة الُمخاطبة      أو   أخرى، وفقًا للقانون اإلجرائي    ذا البن  ه

 .ض إلى الحائز حول دفع تعوي1ال عالقة لها بتلك المشمولة بالفقرة 



تغطية جميع اإلحتماالت الطارئة، بغض النظر عن آيفية تنفيذ اإلعادة، على            أجل   تم إقرار هذا الحل من    
ة   . سبيل المثال إذا ما آان الحائز سينقل المادة مقابل دفعة من المال لشخص من إختياره في الدولة الطالبة                  من ناحي

 يمكن ": أي شخص آخر  "لة إلسترجاع نفقات إعادة المادة من    الدولة مؤه  أن   ينص المؤتمر بوضوح على   أخرى،  
انوني     أو   يكون هذا هو المشتري   أن   ر ق تقبل   (أيًا آان مسؤوًال عن التصدير الغي ذين   أو السارق، أي شرآاء، مس ال

 .تتوصل معه إلى إتفاقية لهذا السبب أن أي شخص آخر يمكن للدولة أو ،)ُيديرون حلقة تجارة محظورة

أها           في هذا السياق ذآر     من الممكن    ى دول منش ة إل ة الثقافي ا في     أو   التمويل الدولي إلعادة الملكي إرجاعه
ام لليونسكو           حالة اإلستيالء الغير قانوني    ؤتمر الع ل الم د من قب ل مساهمين متطوعين     ( الُمع في  ) والممول من قب

واد          ، لمساعدة الدول التي تنقصها المصدار إلسترجاع مي         1999جلسته الثالثون في     ل الم ل نق ود بتموي ا المفق راثه
 .ومنشآت العرض المالئمة والتدريب المالئم لحرفيي المتاحف
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ة                      انوني بالوراث ر ق ة ُمصّدرة بشكل غي ادة ثقافي ى م ذين حصلوا عل ك بشكل       أو   موضع أولئك ال ر ذل غي

ذلك              مجاني والذين ربما ليس لديهم طريقة لمعرفة الظروف التي استحوذ             ابه ل ادة مش ى الم ائز السابق عل ا الح فيه
 )).5(4قارن مع تعليقات المادة  (2هذا البند ُيكرر ذلك على السرقة في الفصل . الخاص بالناقل

 

 
 7المادة 

ادة    ة             7ُتمعن الم واد الثقافي ادة الم ود إع ق بخصوصها بن ي ال تنطب تثناءات الت ين من االس  النظر في اثن
أحدها هو حيث ال تعود المادة غير قانونية في وقت تقديم ُمطالبة إلرجاعها؛ واآلخر      : ونيالُمصدّرة بشكل غير قان   

دها  ذي أوج اة الشخص ال رة حي اء فت ادة أثن م تصدير الم د ت ون ق دما يك د  أو عن نة بع اةخالل خمسون س ك وف  ذل
 .هليةأ أو الشخص، مع اإلستثناء المنفرد للمواد التقليدية التي تنتمي إلى مجتمعات قبلية
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تثناءات          ذه االس ة     (ينصب األول من ه رة الفرعي وطني             )) أ(الفق انون ال ه الق ذي يكون في ى الوضع ال عل

د من   م يع ذي ل ًا  تال ا؛ من الممكن        هك ة إلعادته ديم المطالب ي وقت تق انوني ف ر ق ا غي ى أنه ا يخص التصدير عل فيم
ي         أو  حكمةيكون هنالك نقطة صغيرة في الم      أن   بالتأآيد ق القواعد الت ة لتطبي ة الُمخاطب السلطة المختصة في الدول

ادة                   ر تحررًا؛ أيضًا، من الممكن إع ة أآث تبدالها بسياسة ثقافي هجرتها تلك الدولة نفسها آونها شديدة التقييد وتم اس
ذا الحل أيض       .  القواعد الجديدة آما تمت إعادتها إلى دولة منشأها        بموجبتصدير المادة    ى حل مشكلة       يعمل ه ًا عل

 .النزاع المؤقت للقوانين

اني      ة     (يضع االستثناء الث رة الفرعي رة                )) ب(الفق اء فت ع التصدير أثن واد المعرضة لمن قواعد خاصة للم
راف       أجل من.  ذلك الشخصوفاةضمن فترة معينة بعد   أو   حياة الشخص الذي أوجدها    إن عدم اإلعت واد، ف ذه الم ه
وا                        بالقوانين االجنبية ُيشكل اس    ا زال ذين م انين ال ن المعاصر بحيث ُيمكن الفن ز الف ى تحفي تجابة متحررة للحاجة إل

ا عمل       . على قيد الحياة من بناء سمعة في الخارج      تثني اغلبه ي تس م الت ة االم تم تطبيق هذا المفهوم في معظم أنظم
ة ا             افي  الفنانين الذين ما زالوا على قيد الحياة من مجال تطبيق تشريعهم الخاص بحماي راث الثق م تقف أي    . لمي م ل ل

ة                             ذه القواعد المحلي ل ه ة المعاصرة، ولكن مث ال الفني د تصدير األعم حاجة في طريق هذه الدول الباحثة عن تقيي
 . المؤتمربموجبًا يمكن أال تنفذ دولي

تثناء              ا تمسك     . آانت المسألة األآثر إثارة للجدل هي طول الفترة التي يتم أثناءها تطبيق االس بعض  بينم ال
ة   أن مصالح أسرة والورثة يجب أن بأن فترة حياة الفنان آانت طويلة بما فيه الكفاية، آان رأي آخرين     تكون محمي

ة          : اختلفت اآلراء حول طول الفترة    . أيضًا لبعض الوقت بعد وفاة الفنان      ة لتقوي ة للسماح للورث خمسة سنوات، آافي
م      ( عشرون سنة    سمعة الفنان في الخارج ولحسم مسألة الممتلكات؛       ة     أو   ،)آما في أنظمة بعض األم در مائ ى بق حت

ع والنشر                   . عام وق الطب انون حق ى ق اس عل رن ض     (استقر المؤتمر الدبلوماسي على خمسون سنة، بالقي ؤتمر بي م
ا               ): 1886 ة بإعادته ديم المطالب ذا   . بعد إنتهاء تلك الفترة، تصبح المواد ضمن مجال المؤتمر ومن الممكن تق في ه
ى التصدير والتي     أن ص، تم تأييد  الخصو تحمي الدول ميراثها الثقافي بشراء الفن الحديث بدًال من فرض قيود عل

 .تخفض من قيمة هذه األعمال وتعرقل نقل الميراث الثقافي حول العالم



ذي يكون من الصعب     –فترة حياة صانع العمل الفني المعاصر أخذت آأساس بدًال من عمر            أن   بما  وال
ر معروف         –ي الغالب   إثباته ف  ا .  المادة نفسها، ال يشمل هذا البند تلك الحاالت الي يكون فيها صانع المادة غي  أن بم

ى  (بعض المواد بالرغم من ذلك تستحق حماية خاصة بالرغم من انه افترض أنها ُصنعت من قبل فنان مجهول   عل
اً          ذي غالب ل أ       أن   سبيل المثال، الفن الديني الشرقي وال نع من قب تم تسميته بشكل مقصود، وأيضًا              ُص م ت شخاص ل

 .، تم إيجاد بند معين لهذه المواد في الفقرة التالية)المجتمعات البدائيةالعديد من مواد 

دول ال             رك لل ط ويت ا فق ى   آما تم اإلشارة إليه فيما يخص البنود التالية، يضع المؤتمر قواعد دني منضمة إل
ر ت         المؤتمر اييس أآث اذ مق واد     ًا  حرر  الحرية في اتخ ذه الم ة ه ال،         . لحماي ى سبيل المث ن، عل تستشهد   أن   والتي يمك
 .قد توفى منذ أقل من خمسون سنة أو  وتمنع إعادة مواد ما يزال صانعها على قيد الحياة9بالمادة 
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م           –تم حصر هذا البند بمواد المجتمعات البدائية         ي ت ل       تصنيف تنتمي إليه معظم المواد الت صنعها من قب

ي يجب  . صانع غير معروف والتي يصعب تحديد عمرها     ادة        أن وهي الت ؤهًال باسترجاع م ي م يكون مجتمع أهل
ه        –مصنوعة الستخدامه الخاص     ر        بموجب  – وتم نقلها ضد رغبت ي تتعامل مع التصيدر الغي ؤتمر الت  قواعد الم

زاع    ) سرقة هذه المواد ليس دائمًا سهلة اإلثبات أن بما(قانوني   ًال للن دًا مح ًا من موت      . والتي لم تكون أب م يكن أي ل
ود مشترآة              (صانعها   اج جه واد نت ذه الم ا تكون ه واد        ) غالبًا م ذه الم واد          (وال عمر ه المصممة في الغالب من م

 .معاييرًا مناسبة في هذا الخصوص) عضوية، وبالتالي تكون ُعرضة للتلف

ة         : على استثناء  عند تنفيذه على وضع استثناء       2يعمل البند    واد ثقافي ادة م ة ألع ديم المطالب و يسمح بتق فه
ي من    أو   في مجتمع قبلي  مصنوعة من قبل عضو     " دي    أجل    أهل ك المجتمع      أو استخدام تقلي ل ذل  "شعائري من قب

اة الصانع            أو   بالرغم من أنه تم تصديره بشكل غير قانوني أثناء فترة حياة صانعه            د وف . خالل خمسون سنة من بع
ى أساس                     ينص ال  ا األصلي، عل ى مجتمعه واد إل ذه الم ادة ه ه تجب إع د         أن   نص على أن انوني ق ر ق تصديرها الغي

انتهك سالمة ذلك المجتمع؛ في آل حالة، لن يكون لدى الحائز اإلذن بإختيار إلى من سيعيد المادة وفقًا لبنود المادة                    
ي تستخدم      أو   حماية المجتمعات القبلية  ل   أج هذا البند هو أحد القواعد الخاصة التي تم إدخالها من         ). 3(6 األهلية الت

ة  ور تقليدي ي أم ة ف ادة الثقافي عائرية  أو الم ة  (ش رة الفرعي تهاللية، الفق ة اإلس ع المقدم ارن م ا 4ق و ) 8(3 وبنوده
 )).د)(3(5

افون          –نتذآر   أن   يجب ذين يخ ك      (من قبل خؤالء ال أملون بعكس ذل ذا         ) أو ي ر من ه من االستخدام الكثي
ادة     أن   –ند  الب ود الم ة       )3(5هذه القواعد الخاصة مرتبطة مع بن ا الفرعي د مع فقرته ى وجه التحدي ، والتي  )د(، عل

ى  نص عل ب   أن ت ة يج ة الطالب ت أن الدول ادة  " أن تثب دير الم ر  تص كل آبي د بش دي  .... يفس تخدامها التقلي  أو اس
ي  ع أهل ل مجتم ن قب عائري م ي أو الش ى الم "قبل ر، يجب عل ى آخ اؤل، بمعن ل  أن واد موضع التس ن قب ر م ُتعتب

يوجد دليًال يؤثر يعمل على إرضاء محكمة        أن   يجب على المجتمع  . المجتمع على أنها جوهرية لبقاء ثقافته وتقاليده      
 .الدولة الُمخاطبة



  بنود عامة– 5الفصل 
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د النظر في قاعدة موحدة حول السلطة القضائية للم           ذا البن ة مسروقة     يمعن ه ادة ثقافي ة بإرجاع م طالب

انوني    ر ق كل غي ديرها بش م تص ادة ت ادة م ائية ضمن  : وألع لطة القض ع الس اآم"تق ة   أو المح لطات المختص الس
ؤتمر    األخرى في الدولة ال    ى الم اآم والسلطات المختصة األخرى          منضمة إل ى المح ادة، إضافة إل  حيث توجد الم

 ".منضمة إلى المؤتمر القواعد المفروضة في الدول البموجبالتي لديها غير ذلك السلطة القضائية 

دول ال             ؤتمر   إضافة إلى قواعد السلطة القضائية المفروضة في ال ى الم ة و   (منضمة إل أو \القواعد المحلي
ة          ؤتمر بروآسل   –القواعد المفروضة بفضل اإلجراءات الدولية، على وجه التحديد اإلجراءات االوروبي  1968 م

س إ  يم مجل م  وتنظ ة رق ات األوروبي ؤتمر  2001\44دارة المجتمع ًا م و ، وأيض ان 1988لوجوان ؤتمرات ب - وم
ان اآم )أميريك ك الخاصة بالمح م قضائياص، أي تل لطة القضائية للحك د للس ى أساس جدي ؤتمر عل نص الم  أو ، ي

دًا  ُيعد هذا، بالنسبة لعدد من األنظمة. السلطات المختصة في الدولة حيث توجد المادة الثقافية    القانونية، مفهومًا جدي
اآم                تمامًا وسيقدم في الغالب مساعدة آبيرة في تنفيذ المؤتمر بما أنه يسمح للُمدعي باتخاذ فعل بسرعة وُيمكن المح

دون    أو سيتم تطبيق قرار المحكمة: اإلعادة أو من األمر بمقاييس فّعالة لتأمين اإلرجاع   السلطة المختصة مباشرة ب
ة             الرجوع إلى إجراءا   ا موجودة في دول ادة م ؤتمر   ت التنفيذية المطلوبة عندما تكون م ى الم ة   منضمة إل ر دول  غي

 .المنتدى

ذه  ت ه د آان ي لق ي ه ة الت راف   النقط ول اإلعت ود ح ن أي بن تغناء ع ؤتمر الدبلوماسي باإلس أقنعت الم
ا يمكن    والفرض بما أنه لم يكن فقط من النادر إيجاد هذه البنود في إجراءات القانون الخاص            ًا ولكنه  الُمطبقة عالمي

ؤتمر             أن   أيضًا رك     . تزيد بشدة من صعوبة، إذا لم تكن استحالة، قبول بعض الحكومات للم م ت ذلك ت ألة،   ل ذه المس ه
دعي           ار الُم دما يخت ة عن ى       أن   والتي تكون ذات عالق ه عل ام  يكون أساس فعل تم     أساس ع  من السلطة القضائية، لي

 .ثنائية الجانب الُمطبقة أو تعددة الجوانبتنظيمها من قبل المعاهدات الم

رة            أن   بالرغم من  أن الفق ر بشكه ب ة بمناعة            أن    يمكن  1أحد الوفود أق ة ذات عالق ُتظهر صعوبات عملي
دم                              ي تق ة الت ه تخسر الدول ذي ب دولي وال ام ال انون الع الدول، فقد جذب المؤتمر اإلنتباه إلى التطبيق الواسع في الق

 . في دولة أخرى حقوقها بالمناعة القضائية بسبب تلك المطالبةالمطالبة أمام محاآم
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ة        ادة       (أي سلطة مختصة أخرى         أو   األطراف حرة في تقديم نزاعها إلى محكم  أنظر   – 6محددة في الم

ة والتي إ               . إلى التحكيم  أو   )التعليقات أدناه  ة إجرائي ألة حري ذفت يمكن      تم النظر إلى هذا الخيار على أنه مس ا ُح  ذا م
 .ُتثني بعض الدول عن اإلقرار بالمؤتمرأن 

ة      أو   اإلستعانة بالتحكيم فيما يخص بالمطالبات بإرجاع      أن   إضافة إلى ذلك، تمت مناقشة     واد ثقافي إعادة م
ب ا  بموج ديعه، بم د يجبتش ن بالتأآي ط ولك ه فق مح ب ؤتمر يجب أال ُيس ريع   أن  الم ًا س ون سري وأيض يم يك التحك
د ت.ومحاي دة أخرى آان ن أن  فائ يم يمك راءات    أن التحك ذلك اإلج زودًا ب ين، م ل آُمحّكم ن العم راء م ن الخب ُيمك

ادة  وع الم ة بن رات ذات عالق زاعبموجببخب ن.  الن م التحكيمي يمك رًا، الحك ون  أن أخي ق، آ هل التطبي ون س يك
 .من قبل موقع قضائي تحكيمي من إختيارهيتم تسليمه الُمدعى عليه يكون اقل نفورًا من اإلمتثال إلى القرار الذي 
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رة  ي الفق ام ف لطة القضائية الع د الس ز بن ى تعزي ذا عل ة 1يعمل ه ي دول ة ف ات المقدم ى المطالب بة إل  نس

ذ            منضمة إلى المؤتمر   ى تنفي ك عل ة، من    "غير الدول الموجودة فيها المادة، وينص فيما يخص ذل اييس المؤقت المق
وفرة ضمنها  ة، المت بالوقائي ة البموج انون الدول ؤتمر ق ى الم ودةمنضمة إل ادة موج ث الم ي " حي ، الصياغة الت

ادة    ي الم تخدمة ف ك المس ن تل ط ع يًال فق ف قل ل  24تختل ؤتمر بروآس ن م ادة  (1968 م م  31الم يم رق ن التنظ  م
ُيساعد في حماية آل من   أن   نيمك) آما هي في أغلب األنظمة القانونية     (توضيحها   أن   ، ولكن استشعر  )2001\44

ها     ادي    (المادة نفس دعي     ) من األذى الم وق الُم ا         (وحق ادة بسبب بيعه اء الم ع إختف  خطر معزز   –تصديرها   أو  بمن
رة     أن   بشكل آبير بحقيقة   ة آبي ة تجاري ى وقت     أجل  من )  هذه المواد غالبًا ما تكون ذات قيم دوام اإلجراءات وحت

 . الحقتسليم المحكمة لقرارها حول صاحب
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ة   ى حقيق اه إل ى           أن باإلنتب رار حت ية وأن إق ة الحساس دًا وعالي دة ج ألة معق ى مس ب عل ؤتمر ينص الم

دنيا يجب                ة ال ائعة من القواعد القانوني ًا،      أن   المجموعة األآثر أساسية الش د نجاح ى        ُيع عمل واضعي المسودة عل
الُمصدرة بشكل    أو تمر تسهيل إرجاع وإعادة المواد الثقافية المسروقةإثبات ذلك مسبقًا بينما آان الغرض من المؤ    

بق                   ة الممنوحة مس دول         ًا  غير قانوني، يمكن أال يكون هنالك سؤال حول خفض مستوى الحماي ل بعض ال  –من قب
 .اإلعادة أو اإلرجاع أجل  امتثاًال مع القواعد االآثر إيجابية من–التوحيد  أجل ببساطة من

محت   ذلك، س ى  ب ودة األول دول ال39المس ؤتمر  لل ى الم مة إل ن   منض اة م ة المعط ال الحماي عة مج  بتوس
ك األوضاع      أن أي خروج عن القاعدة يجب أن  على إفتراض . المؤتمر إدراج تل ة اوًال ب ُيعرف بدقة، تمت المحاول

ؤتمر وجب بم منح معاملة أآثر إيجابية من تلك الُمقدم   منضمة إلى المؤتمر  التي يمكن فيها للدولة ال     ى سبيل   :  الم عل
د  المثال، بتوسيع مفهوم ما ُيشكل مادة ثقافية،   ات   بتوسيع فترات تحدي ديم الُمطالب ؤتمر،  بموجب تق رفض حق    الم ب

ار         ين اإلعتب ذ بع الزم، باألخ ود ال ق المجه ام بتطبي ه ق ن أن الرغم م ويض ب ي التع ائز ف الح الالح ك  مص ر تل غي
ك    3يق قانون محلي عندما يسمح هذا بتطبيق الفصل        بتطب أو   )3(5المنصوص عليها في المادة      ر تل  في حاالت غي

دء بفرضه في          أو   بتطبيق المؤتمر على مواد مسروقة     أو   ،7المستثناة في المادة     ُمصدرة بشكل غير قانوني قبل الب
ة من                   40.الدولة ر إيجابي املة من القواعد األآث ة ش ى قائم اق عل  أو رجاع إ أجل   عندما ثبت انه من المستحيل اإلتف

وم   أجل  أعادة مواد ثقافية، أآثر من النظام الُمقترح من المؤتمر، تقرر توفير أمثلة من           تم اإلشارة   . توضيح المفه ت
ة     (إلى هذا اآلن في المقدمة اإلستهاللية        رات الفرعي ارن مع اعاله      – 6 و   5الفق ادة      ) ق د الم ها بصيغة     9، وُتقي  نفس

 .عامة

ر         منضمة إلى المؤتمر  يمنع دولة   "لمؤتمر  ال شيء في ا    أن    على 1تنص الفقرة    ق أي قواعد أآث  من تطبي
ؤتمر     ُمصدرة بشكل غير قانوني أو مواد ثقافية مسروقةإعادة  أو   إرجاع أجل   إيجابية من  ه الم ا نص علي ر م ".  غي

 ق المناقشة انبثق في سيامن ناحية أخرى، . يتم تفسير هذا البند بحرية    أن   لم تعد معينة، يمكن   " القاعدة"هذه   أن   بما
ؤتمر     الترآيز الرئيسي آان حول أية دولة       أن   ى الم ة      أن    يمكن  منضمة إل دة دولي جزءًا من    أو تكون محددة بمعاه

ر                   قانونها الوطني، من ضمنها أي تضارب في قواعد القانون المؤدية إلى تطبيق قانون دولة أخرى حيث آانت أآث
 .ُمصدرة بشكل غير قانوني أو ةثقافية مسروقمادة أعادة  أو إرجاع أجل إيجابية من

اتخذ،   والتي، إذا ما     منضمة إلى المؤتمر  هذا ليس إلتزامًا ولكنه خيار مفتوح للدول ال        أن   توضح الصياغة 
ى                أن   يجب. حفاظًا على نفس مستوى أهداف المؤتمر      ة بالنسبة إل ة الُمخاطب ط بالدول نستذآر أيضًا أنه ذو عالقة فق

ا محاآم ة أم ات المقدم االُمطالب ن دول أخرى   أو ه ب م ا ال تطل لطاتها المختصة وأنه ؤتمرس ى الم  أن منضمة إل
 . المؤتمربموجبالدولة الطالبة ليست مؤهلة للمطالبة باإلنتفاع بحقوق أآثر شموًال مما هو منصوص عليه : تتردد

 

 2 الفقرة – 9المادة 

رة    أن   عبر أحد الوفود المبعوثة إلى المؤتمر الدبلوماسي عن مخاوفه من           دعي     أن    يمكن  1الفق تغري الُم
ه                         ة ل ر إيجابي رار أآث ى إعطاء ق ة تعمل في الغالب عل دى     (بإختيار المحاآم أية دول ذلك من     )التسوق في المنت ، ب

م يكن               أن   يمكن . ُيجرد الحائز المجتهد من التعويض بعد إعادة المادة        أن   الممكن ذي ل اٍو للسلب، وال ذا مس يكون ه
ا                         . هانرئيسية لقانو متوافقًا مع المفاهيم ال    ه إذا م ام، مع مناقشة أن ذا اإلهتم ود األخرى في ه لم يشارك أي من الوف

ؤتمر ؛ عالوة                ؤتمر الم وم الم ه ال يجب ل ة وأن وانين الوطني ين الق اين ب ظهرت مثل هذه األوضاع فإنها بسبب التب
دى و      ك يمكن     على ذلك، من الممكن أال يكون القانون الُمطبق بالضرورة واحدا من المنت دًال من ذل يكون   أن لكن ب

انون      lex fori  قانون المنتدىمخصصُا من قبل قواعد ى ق ام إل  في القانون الدولي الخاص والتي ستؤدي بشكل ع
 .، أي قانون مكان وجود المادة في وقت االستحواذlex causaeالمنتدى الذي سيتم تطبيقه 

ؤتمر        تم وضع مسودتها في المراحل        – 2صياغة الفقرة   آسرت   رة من الم أن نصت       – األخي  الحاجز ب
راف       " يجب   9المادة   أن   على ة      أو   أال ُتفسر على أنها إيجاد إللتزام لإلعت رار محكم مختصة  أي سطلة     أو   فرض ق

ة         أن   برغم. " تخرج عن بنود هذا المؤتمر     منضمة إلى المؤتمر  أخرى لدولة أخرى     ر مالئم من  (هذه اللغة تبدو غي
ؤتمر  " تخرج" أن بيق قواعد أآثر إيجابية يمكن تط أن   الصعب رؤية آيفية   ود الم ، سيكون القصد الضمني    )عن بن

 .من وراءها واضحًا للسلطات المسؤولة عن فرضه

 10المادة 
                                                 

 .9 أعال، المادة 13قارن مع المالحظة  39
 15حظة ، المال11قارن مع مسودة مؤتمر يونيدرويت األولية حول المواد الثقافية المسروقة أو الُمصدرة بشكل غير قانوني، المادة  40

 .أعاله



ودة  ة وضع المس ة حول مرحل ة مكثف ؤتمر صّعد مناقش ال المؤقت للم أن . المج دول ب شعرت بعض ال
ه؛    أو قافية المسروقةإعادة المواد الث أو يسمح بإرجاع أن  المؤتمر يجب  دء تطبيق الُمصدرة بشكل غير قانوني قبل ب

يهدم فرص إقرار المؤتمر من قبل تلك الدول التي غالبًا ما تتم مطالبتها بإعادة مواد  أن   من ناحية أخرى يمكن لهذا    
ام األول إذا   لم تكن أي من هذه الدول لتدخل في المفاوضات في المق           . ُمصدرة بشكل غير قانوني    أو   ثقافية مسروقة 

 .ما شكت بأنه من الممكن ظهور مثل هذه الحالة الطرئة

داً                 دو محاي ؤتمر آي يب ألة في مسودة الم ذه المس ى ه ى أال ُتشير إل ون عل : وافقت لجنة الخبراء الحكومي
ه في                  يكون المفهوم العام     أن   يمكن وم تمت المصادقة علي دات، وهو مفه ا   منكرًا لألثر الرجعي للمعاه ؤتمر فيين  م

زم    –يكون بند منفصل     أن    بينما يمكن  41، حول قانون المعاهدات   1969 ة اإلستهاللية من   ًا  مهتم – غير ُمل  بالمقدم
ة   . المؤتمر أبعد نفسه عن أي تجارة محظورة آانت قد حصلت في الماضي    أن   توضيحأجل   تجب اإلشارة التعبيري

ذه              أن   إلى حقيقة  ى ه اق عل واء ضمن نص           المؤتمر ليس له أثر رجعي؛ آان اإلتف  إضافة   –النقطة معرضًا لألحت
ؤتمر تغاضى عن التجارة             أن    بند يمكن  –إلى الفقرة الشرطية العامة في المقدمة اإلستهاللية         ُيزيل أي شك بأن الم
دول         ؤتمر من         أن المحظورة الحاصلة قبل بدء فرضه، وسمح لل ع ضمن مجال الم اييس أخرى ال تق ر مق  أجل  ُتق

 .الموادإعادة  أو تأمين إرجاع

دفاعًا عن  ) وبالتأآيد القانونية (يهدف إلى تحفيز المفاهيم االخالقية      : القصد الضمني هنا هو أيضًا تعليمي     
ك             ني، وبالرغم من أنه يتعلق بدقة       الميراث الثقافي الوط   الرغم من ذل ه بعكس ب ا يفعل     –بمستقبل األوضاع فإن  آم

ة ين حكومي ا ب اإلجراءات الم ة أو ب ات المحترف ةالمنظم ا  أو  األخرى، الملزم لوك –غيره رة للس ايير المتغي  المع
هواة الجمع من القطاع العام والخاص، ( آل من لهم عالقة بعالم الفن الدولي         سيكون متوقع بشكل متزايد من    والتي  

 .يتقدموا بعملياتهم أن )الوسطاء، السياسيون، القضاة، المرممون، إلخ

منضمة   والتي تسمح لألطراق ال  – 9 الدولة في تطبيقها وفقًا للمادة       من بين القواعد التي تعود الحرية إلى      
انوني   أو إعادة مواد ثقافية مسروقة أو إرجاع أجل  بمنح معاملة أآثر إيجابية من    إلى المؤتمر  ُمصدرة بشكل غير ق

ه         –أآثر من تلك الممنوحة من قبل المؤتمر         ؤتمر وتطبيق في حاالت    يجب احتساب إحتمالية إعطاء أثر رجعي للم
دول                  أو   السرقة ذه ال دء فرضه في ه ل ب ة قب انوني المرتكب ر ق رك مشكلة       . التصدير الغي ذا يت ة أخرى، ه من ناحي

 ).أعاله) 2(9انظر التعليقات على المادة (فرضه في دول أخرى غير 

 

 1 الفقرة 10المادة 
ق يتعامل هذا البند مع المواد الثقافية المسروقة ويضع المعايير التي تحدد     وقت  : ما إذا آان المؤتمر ينطب

ة            ة الُمخاطب ى الدول ه يجب عل ة      أن   السرقة وحقيقة أن ؤتمر     تكون دول ى الم ا يجب    منضمة إل ة    أن ، آم تكون الدول
ة            أن   أنه يجب ) بند تقديمي (شرط أولي   . الموجودة فيها المادة   ؤتمر للدول دء فرض الم د ب رقت بع تكون المادة قد ُس
ؤتمر    تكون بالضرورة دولة     أن   لدولة الُمخاطبة يجب  أي، ا (التي تم فيها العمل      ى الم ك،     ). منضمة إل ى ذل إضافة إل

ة يجب دائل التالي د الب ى أن أح ق عل ة ال  أن :ينطب ة الدول ى منطق ت عل د اقترف ون ق أن تك رقة يجب ى الس منضمة إل
 .تكون الدولة موجودة فيها أن يجب أو  بعد بدء تطبيق المؤتمر في الدولة،المؤتمر

ة (لحل األول ينص ا رة الفرعي ى)) أ(الفق ا تمت  أن عل ق إذا م ؤتمر ينطب رقةالم ة س ى منطق ادة عل  الم
ة   منضمة إلى المؤتمر  الدولة ال  ة الُمخاطب يس     . بعد بدء تطبيق المؤتمر في آل من الدولة والدول ذه الحاالت، ل في ه

ة دول                 ًا  مهم ى منطق ة موجودة عل ديم المطالب ر   إذا ما آانت المادة في وقت تق ؤتمر   ة غي ى الم الصعوبة  . منضمة إل
ا                         أن   الوحيدة التي يمكن   ة الموجودة فيه ة بفرض أمر اإلرجاع في الدول تظهر في هذا الخصوص هي ذات عالق

 .المادة

ة     مجودةينطبق المؤتمر إذا ما آانت المادة       ،  ))ب(الفقرة الفرعية   ( الحل الثاني    بموجب  على منطقة الدول
ة          بعد ب  منضمة إلى المؤتمر  ال ة الُمخاطب ا آانت              . دء فرضه في آل من الدولة والدول م إذا م ذه الحاالت، ال يه في ه

ؤتمر    دولة   في أو   منضمة إلى المؤتمر  المادة قد ُسرقت في دولة غير        ى الم ؤتمر في           منضمة إل دء فرض الم د ب  بع
 .تلك الدولة

 

 2 الفقرة 10المادة 

                                                 
ما لم يظهر قصد مختلف من المعاهدة أو إثباتها غير ذلك، ال ُتلزم بنودها طرفًا ما بالنسبة ألي فعل أو حقيقة تحدث أو أي : "28 41

 ".وضع انتهى وجوده قبل تاريخ بدء فرض المعاهدة نسبة إلى ذلك الطرف



ة الُمصدرة بشكل غ المواد الثقافي د ب ذا البن ى ه انونيُيعن ر ق ام . ي ادل الت وم التب ؤتمر مفه ق الم ا، ُيطِب هن
ات من         أن   يجب): يجري هذا من نظام التعاون القضائي واإلداري المستحضر من قبل المؤتمر          ( ديم المطالب تم تق ي

ؤتمر   السلطات المختصة في دول أخرى       أو    أمام المحاآم  منضمة إلى المؤتمر  قبل دولة    ارن مع     (منضمة إلى الم ق
ؤتمر في آال                –)) 1(5المادة   دء فرض الم د ب انوني بع ر ق ة الُمصدرة بشكل غي واد الثقافي ى الم ط عل ق فق  وينطب
 .الدولتين

ة من          ر إيجابي ق القواعد األآث ادة    أجل  مرة أخرى، من ناحية اخرى، فإن الدول حرة في تطبي ادة الم إع
رة بشكل غير قانوني قبل بدء فرض المؤتمر في الثقافية الُمصد وأن ُتعلن تطبيق المؤتمر على المواد       9وفقًا للمادة   
 .في الدولة الطالبة أو تلك الدولة

 

 3 الفقرة 10المادة 
ة      أن حقيق ط في      أن اهتمت تلك الدول التي تم مسبقًا سلب ميراثها الثقافي بشكل آبير ب ق فق ؤتمر ينطب الم

ر ق    أو  ُيفهم على أنه يتغاضى    أن   المستقبل يمكن  امالت الغي ه     ُيشرِّع التع دء تطبيق ل ب ة الحاصلة قب ع    أو انوني ه يق أن
رات          مؤقتال أو   خارج المجال الجغرافي   ر في      . 2 و 1 للتطبيق آما هو معرف في الفق ؤتمر بشكل آبي يشترك الم

ة اإلستهاللية                     ة في آل من المقدم َد الموافق ذي وج ام وال ة     (هذا اإلهتم رة الفرعي ؤتمر        :"7الفق ذا الم ود ه رار بن إق
دء           أو   ح بأي طريقة الموافقة   للمستقبل ال يمن   ل ب التشريع للتعامالت الغير قانونية مهما آان نوعها والتي حصلت قب
ؤتمر ق الم ادة  ") تطبي ي الم ه ف نص نفس م ال ريع أي  ): "3(10وضمن جس ة بتش أي طريق ؤتمر ب ذا الم وم ه ال يق

 )1( الفقرات   بموجبالمستثناة    أو تعامالت غير قانونية مهما آانت طبيعتها والتي حصلت قبل بدء تطبيق المؤتمر           
ة ) 2(أو  دد أي حق لدول ادة، وال ُيح ذه الم ن ه ة  أو م ر بالمطالب ترداد بموجبشخص آخ رعية إلس ائل الش  الوس

ة مسروقة       أو   إرجاع أجل   الحقوق والمتوفرة خارج إطار عمل هذا المؤتمر من        ادة ثقافي ُمصدرة بشكل     أو   إعادة م
 ".مرغير قانوني قبل بدء فرض هذا المؤت

فة،  نفس الص ةب ن الحكم ه م عر أن ين أن استش تم تعي ة أن ي أي طريق ن ب ؤتمر ال يمك دخل  أن الم يت
ة   اإلجراءات القائم ة من  أو ب ق الجغرافي     أجل البديل ع خارج مجال التطبي واد تق ادة م بيل   أو إع ى س ت، عل المؤق

وات الدبلوماسية       ة،    بموجب  أو   المثال من خالل القن ذا          ف  أو    المعاهدات الثنائي ة به ي سياق المفاوضات ذات العالق
أ                من الجدير بالذآر في هذا الخصوص        . الموضوع ى دول المنش ة إل ة الثقافي ادة الملكي ز إع ة لتحفي ة الدولي  أو  اللجن

 . والتي تجتمع آل سنة متعاقبة وتساعد الدول في إجراء مباحثات ثنائيةإرجاعها في حالة اإلستيالء الغير قانوني

 

  نهائيةبنود - 5الفصل 
ال               ا  –البنود النهائية، والتي غالبًا ما تعكس ممارسة المنظمة التي وضعت مسودة اإلجراء، تتبع مث  حيثم

ًا    ان مالئم ابقة    –آ درويت الس ؤتمرات يوني ي م واة ف ول المحت ؤتمر جنيف  ( الحل ع   1983م ة في البي  حول الوآال
 ).التحليل المالي أو  الدولياإليجار المالي حول 1988الدولي للسلع؛ مؤتمرات يونيدرويت 

 

 11المادة 

ه أو اإلنضمام         تضع هذه المادة إجراءًا لتوقيع المؤتمر وأيضًا من أجل           . إقراره أو قبوله أو المصادقة علي
درويت                لقد اعتمد بشكل آبير على أساس        البنود المعيارية التي يمكن إيجاها في بشكل نموذجي في إجراءات يوني

ا                وبالتأآيد في تلك عدد    ؤتمر فيين ل م م المتحدة مث دولي       حول    1980 من مؤتمرات منظمة هيئة األم ع ال ود البي عق
انون الخاص مفتوحة                   . للسلع ة للق بينما يختلف التطبيق فيما يخص طول الفترة التي تبقى أثناءها المؤتمرات الدولي

 30لهذا السبب تم تضمين التاريخ من أجل التوقيع بعد إقرارها، حيث أن متوسطها يكون تقريبًا اثنى عشر شهرًا و    
رة   ( الدول الموقعة يمكن ان ُتقر أو تقبل أو تصادق على المؤتمر             1.42الفقرة   في   1996يونيو   ا يمكن   )2الفق ، بينم

ًا               ). 3الفقرة  (للدول الغير موقعة أن تنضم إليها        دول يمكن أن تصبح أطراف ى    يجب أن نذآر أن جميع ال منضمة إل
 ).يونيدرويت(للقانون الخاص الموحد الدولية الجمعية عضوة أم ال في  سواءًا آانت المؤتمر

ك مع المودع          م 43اإلقرار أو القبول أو المصادقة أو اإلنضمام       ذ ذل داع إجراء رسمي لتنفي ى إي عرضة إل
 ). أدناه21قارن مع المادة (، هذا يعني، الحكومة اإليطالية )4الفقرة (لديه 

                                                 
 . اعاله لقائمة الدول الموقعة24قارن مع المالحظة  42
 . اعاله لقائمة الدول الغير موقعة25رن مع المالحظة  قا43



 

 12المادة 
لي بالنسبة لعدد اإلجراءات المطلوبة لبدء فرض المؤتمرات، ولكن من أجل إعطاء               اختلف التطبيق الدو  
ة الفائدة من النظام الجديد بالسرعة الممكنة، فإن العدد األدنى من           منضمة إلى المؤتمر  حتى عدد صغير من الدول ال     

ه    اق علي تم اإلتف ا ي ًا م ددة االطراف غالب دة متع راءات لمعاه ة إج تر(ثالث د اش ي بالتأآي رقم ف ذا ال ؤتمرات ط ه م
الي         1988يونيدرويت   ل الم ي ُوضعت مسدوتها              حول اإليجار المالي الدولي أو التحلي ؤتمرات الت د من الم  وللعدي

حول حماية األطفال والتعاون بالنسبة      هاجو   1993مؤتمر  من قبل مؤتمر هاجو حول القانون الدولي الخاص مثل          
يًال من خمسة دول       أقر المؤتمر ا  ). لإلقرار ما بين الدول    ى قل ؤتمر   لدبلوماسي لصالح العدد األعل ى الم ، منضمة إل

 .1998 يناير 21والذي تم تحقيقه عندما أودعت رومانيا إجراءها الخاص باإلقرار في 

و    1بدء تطبيق المؤتمر في       داع خمسة             1998 يولي اريخ إي ي تبعت ت وم األول من األشهر الستة الت ، الي
ول        رار أو قب رة   (أو مصادقة أو إنضمام       إجراءات إق ة             ). 1الفق ؤتمر بالنسبة لكل دول ق الم دء تطبي ى    ب منضمة إل

 ).2الفقرة (خالل ستة أشهر تبعًا إليداع إجراءاتها تحت التنفيذ  المؤتمر

 

 1 الفقرة – 13المادة 
ا بالنسبة لإلت                        دًا لتنظيم تطبيقه وي بن انون الخاص أن تحت ة للق ؤتمرات الدولي ات  من المألوف في الم فاقي

ين                           ة التضارب ب ق في حال د قاعدة تنطب القائمة التي تتعامل من نفس المسائل أو مسائل مشابهة لها، من أجل تحدي
دول             . البنود المنصوص عليها في إجراءات مختلفة      بقًا لل ة مس تضع هذه الفقرة مفهوم أن اإلجراءات الدولية الُملزم

ة       تكون سائدة ما لم يتم الت      منضمة إلى المؤتمر  ال دات أخرى، من          . صريح بعكس ذلك من قبل الدول اب تحدي في غي
 ).3(15الممكن اإلدالء بمثل هذا التصريح في أي وقت وتنفيذه وفقًا للمادة 

ى اإلدالء بتصريح              الدول األعضاء في اإلجراءات القائمة والتي تتعامل مع مواضيع مشابهة ال تحتاج إل
رة          (بالمؤتمر   المودع لديه    لتنفيذ هذا وال إلى نقل نسخة من النص إلى         ي  2خالفًا لما هو منصوص عليه في الفق  الت

 ).تتعامل مع اإلتفاقيات المنجزة لتحسين تطبيق المؤتمر

 

 2 الفقرة – 13المادة 
دول ال       د ال ؤتمر    ُيعطي هذا البن ى الم ات مع دول أخرى      منضمة إل دخول في إتفاقي ى    اإلذن بال منضمة إل

ة      من أجل تحسين تطبيق      المؤتمر ا المتبادل وم في           . المؤتمر في عالقاتهم ذا المفه واء ه م إحت ؤتمر  ت  حول  1993م
دول أن   ،  ))2(39المادة   (حماية األطفال  ولكن بشكل مفيد، خالفًا لذلك اإلجراء، ال يطلب مؤتمر يونيدرويت من ال

ين دول معين                . تخصص سلطات مرآزية لتنسيق تنفيذه     ات خاصة ب راف بعالق تنتج في اإلعت د اس ى سبيل    (ة  لق عل
ة       ة جغرافي دول                 -المثال الدول ضمن منطق دماج إقتصادي، او ال ي   سياسية واحدة، أو األعضاء في منظمات إن الت

خ          ة خاصة، إل ات ثنائي روابط الخاصة               ) تحافظ على عالق ذه ال ل ه ى تشكيل مث دول عل د لتشجيع ال يجب  . وبالتأآي
 .إعالم المودع لديه بهذه اإلتفاقيات

 

 3رة  الفق– 13المادة 
د      ي          المحتفظ ب  عند طلب الوف اد األوروب ه   رئاسة مجلس إدارة اإلتح م إدخال     ،  في حين ا يسمى     ت رة  "م فق

ة     ر ملزم دماج إقتصادي               " شرطية غي دول العضاء في منظمات إن ك ال ين تل ا       لتمك ة لُتصرح بأنه ام إقليمي  أو أجس
ذي يتوافق      ستطبق القواعد الداخلية لهذه المنظمات أو األجسام وبذلك فلن تطبق ما            ؤتمر ال ود الم دول بن بين هذه ال

ي، المرتبطة         . مجال تطبيقه مع مجال تلك القواعد      بينما آان القصد في األصل للدول األعضاء في االتحاد األوروب
ة     (7\93مجموعة اإلقتصاد األوروبي بتعليمات  مسبقًا  فيما بينها    والتي تنطبق أيضًا بين الدول األعضاء في إتفاقي

بأي منظمة أندماج إقتصادي أو جسم إقليمي    ، لقد استشعر أنه آان أيضًا ذو عالقة   )قتصادية األوروبية المنطقة اإل 
 . إتفاقيات مستقبليةبموجبأو يمكن أن يصبح أيضًا آخر معني 

ة                      منضمة إلى المؤتمر  الدول ال  ام إقليمي دماج إقتصادي أو أجس والتي هي أيضًا أعضاء في منظمات أن
اذ        حرة بتقرير ما إذا     آانت ستجعل الفقرة الشرطية الغير ملزمة نافذة أم ال نسبة إلى المؤتمر، باإلدالء بتصريح بنف



ذة                     . ذلك ذا في أي وقت وتصبح ناف اذ ه في حالة عدم وجود تفاصيل أخرى، من الممكن اإلدالء بالتصريحات بنف
 44).3(15وفقًا لبنود المادة 

 

 14المادة 
درالي              ُتشير هذه المادة إلى الدول التي      م الف دول ذات نظام الحك ادة ال ة، ع  التي تشكل عدة وحدات إقليمي

ي ُتشير   " إقليمي "الكلمة . التي تتضمن قسم سلطة مضمون دستوريًا من بين الوحدات الُمشِكلة لالتحاد الفدرالي       الت
لطة القضائية  ى الس ل أح بموجبإل ن قب دد م اهو مح ن، آم د يجب أن ُتفسر بشكل واسع ويمك ذا البن ود  ه د الوف

 .للمؤتمر الدبلوماسي، أال ُتشير إلى مفهوم جغرافي تمامًا

ط               رة   (يمكن أن تقبل هذه الدول بالمؤتمر لجميع وحداتها اإلقليمية أو لبعضها فق بواسطة تصريح    ) 1الفق
ؤتمر                   ا الم د إليه ي يمت رة   (تم تبليغه إلى المودع لديه وُيصرح تعبيريًا بالوحدات اإلقليمية الت ة عدم     ف ). 2الفق ي حال

ة                 ك الدول ة لتل رة  (وجود هذا التصريح، ُيفهم أن المؤتمر ينطبق على جميع الوحدات اإلقليمي ذ   ). 4الفق لتسهيل تنفي
ى     ة  "بنود المؤتمر التي ُتشير إل ؤتمر   دول ى الم رة  ، "منضمة إل ا هو محدد في         (3الفق ات آم باستخدام نفس التقني

ة          ) ية األطفال حول حما هاجو   1993مؤتمر  من  ) 3(36المادة   ة بخصوص آل وحدة إقليمي تحدد آيفية تفسير اللغ
 )).هـ(إلى ) أ(الفقرات الفرعية (

 

 15المادة 
دها   ن قواع ديل بعض م دول من تع ين ال ري لتمك ود متضمنة بشكل تعبي دة بن ى ع ؤتمر عل وي الم يحت

ة  ا : العام ى وحدة       : هن ات تعويض الحاجة إل ى هيمن ة   في حاالت أخرى، من ا    . الحاجة إل لممكن لتفاصيل الطبيع
ي          . اإلجرائية أن تلقي الضوء على طريقة تنفيذ المؤتمر        الظروف التي ممكن تنفيذ هذه التعديالت فيها والطريقة الت

يجب بها بلوغها ُينظمها المؤتمر، على وجه التحديد بواسطة التصريحات التي تم تبليغها بشكل رسمي إلى المودع       
 . األغراض الدعائية بالنسبة لدول أخرىإليه؛ يعمل هذا اإلبالغ أيضًا

ات      ديم مطالب يم تق إجراءات تنظ ك الخاصة ب ط تل ؤتمر، فق ي الم ا ف ن التصريحات المنصوص عليه م
ادة        .  ُتعد إلزامية  ))1(16المادة  ( ا في الم واد     )(5(3األخرى إختيارية وتمت اإلشارة إليه ال إلرجاع الم د أفع تحدي

ؤتمر               يسود المؤتمر   )(1(13،  )المسروقة ا الم ي ُينظمه ى المسائل  الت ة األخرى نسبة إل ى اإلجراءات الدولي ، )عل
ة  )(3(13 ر ملزم رطية غي رة ش ددة )(1(14، )فق ة متع دات إقليمي ة  )(2(16و ) وح طات مختص اآم أو س مح

 ).قارن مع التعليقات على آل هذه البنود)(أخرى

ي تمت في      التصري   على قائمة بالبنود التقنية فيما يخص    15تحتوي الفقرة    ات التضمينات الت حات وبيان
ع   ت التوقي رة (وق ريحات  )1الفق داع التص كل وإي رة (، ش ذة    )2الفق ه ناف بحت في ذي أص ت ال رة (، الوق ، )3الفق

 ).4الفقرة (ومشاآلها والوقت الذي أصبحت فيه نافذة 

 

 16المادة 
 موصوف في جميع بنوده على الجسم المحدد من قبل المؤتمر لسماع المطالبات لكلمن اإلرجاع واإلعادة      

ل        ". سلطة مختصة أخرى  "أو  " محكمة"أنه   ؤتمر   تكرراللغة ذلك ألجراءات دولية أخرى مث اجو    1993م حول  ه
ام أخرى       ) أو تنوي أن ُتعطي   (بالتأآيد ُتعطي بعض الدول     . حماية األطفال االتجاهات المدنية ل   سلطة قضائية ألجس

ة    غير محاآم الدولة المختصة؛ على سبيل ال   ال، الخدمات المقدم ؤتمر  بموجب مث دًال من     1970 م ة ب ، وهي إداري
بذلك يمكن  . عالوة على ذلك، أن تثبت آلفة أقل من مصادر المحاآميمكن لهذه البدائل، . قضائية من حيث طبيعتها   

ة                 ا محكم ى تخصيص إم ادرة عل ة ق ة أو بقاضي واحد      (أن تكون آل دول ذا الغرض          )جماعي ة مشترآة له  أو لجن
ام      تتش ك ذات النظ د تل ه التحدي ى وج اص، عل ا الخ ة متطلباته ل مالئم ن أج افيين، م راء ثق امين وخب ن مح كل م

 .الدستوري

المؤتمر الدول على التصريح، في وقت التوقيع، بإقرارها أو ضمها، اإلجراء            من الناحية األخرى، ُيلزم     
تم  ي ت ادة ثبموجبأو اإلجراءات الت ادة أو إرجاع م ة بإع ا المطالب لطاتها ه ا أو س ام محاآمه دم أم ة يجب أن ُتق قافي

                                                 
ه      ) في وقت اإلقرار  (وفنلندا  ) في وقت التوقيع  (، تم الغدالء بهذه التصريحات من قبل هولندا         2001 ديسمبر   31بحلول   44 ذًا أن ليكون ناف

لالتحاد التي يتوافق مجال تطبيقها مع مجال   يمكن ان ينطبق، فيما يخص األعضاء اآلخرين في اإلتحاد األوروبي، تلك القواعد الداخلية              
 .تطبيق المؤتمر



ا               ة م ل دول ة من قب رة   (المختصة، عند تقديم المطالب ق            ).1الفق ذا التطبي ارات له ة خي م تصور ثالث ى    :  ت مباشرة إل
لطات المختصة   اآم أو الس ة (المح رة الفرعي ة    ))أ(الفق ل الدول ن قب لطات مخصصة م لطة أو س ق س ن طري ؛ ع

ة              إلستالم هذه المطالبات   رة  ( أو الطلبات ومن ثم إرسالها إلى المحاآم أو السلطات المختصة األخرى في الدول الفق
آما للمطالبات بين األفراد، لم يكن هنالك )). ج(الفقرة الفرعية (؛ أو عن طريق قنوات دبلوماسية أو قنصلية        ))ب(

 .سبب للخروج عن القواعد اإلجرائية اإلعتيادية

ة أو سلطة مختصة أخرى يجب أن تضمن                  الدول التي تختار أن يتم       تقديم المطالبات مباشرة إلى محكم
ى                          م يكن موجودًا، أن تعمل عل ة وإذا ل ات المنقول ات من أجل إرجاع الملكي وجود بند في قانونها الوطني للمطالب

ك ار  . ذل ًا أن خي ون ملحوظ ب أن يك ة "يج لطة المخصص دة " الس و القاع به ن بموج ل م ة   آ ات مجموع تعليم
واد     (7\93قتصاد األوروبي   اإل تقدم                –) 4 و   3أنظر الم ي س ًا الت ي هي غالب اد األوروب دول االعضاء في االتح  ال
ارن مع    ( ومخطط الكومنولث      –بالمفهوم الذي ُيعنى به مؤتمر يونيدرويت       ) بالرغم من أنه ليس مقصور عليها     ( ق

 45).6المادة 

م تضمين           لمصلحة تحقق القانون ولتمكين الدول الطالبة من تقدي        م مطالباتها أما جسم مالئم بأقل تأخير، ت
تستطيع به الدول المنضمة إلى المؤتمر أن تدلي بتصريح إلى الجسم المختص من اجل التعامل مع        ) 2الفقرة  (بند  

ي        تتضمن  .  المؤتمر بموجبالمطالبات   واد    (7\93تعليمات مجموعة اإلقتصاد األوروب ابهًا    ) 4 و   3الم ًا مش ترتيب
 .ن ناحية أخرى، ُملزمولكنه، م

ديم                       ى السلطة المختصة وإجراء تق ديل تصريحها إل ؤتمر حرة في أي وقت بتع الدول المنضمة إلى الم
ادة               ). 3الفقرة  (المطالبات من الدول األجنبية      ام المحدد في الم ) 1(13أخيرًا، تم بشكل إضافي تعريف المفهوم الع

ة الجانب أو        16 المادة   بموجبتمت   والتي تنص على أن بتصريحات التي        4في الفقرة     ال تؤثر على إتفاقيات ثنائي
ين   ون موجودة ب ن أن تك ي يمك ة الت ة والتجاري ائل المدني بة للمس اعدة القضائية بالنس ددة الجوانب حول المس متع

 .الدول المنضمة إلى المؤتمر

 

 17المادة 
ة   واد الثقافي ادة الم وم إع ا أن مفه ات به–بم د، المطالب ات  –ا  وبالتأآي اك تنظيم اس انته ى أس ة عل  مبني

دخل جاهو        ))1(5و  ) ب(1قارن مع المواد    (التصدير الوطنية    ، تحتاج الدول األخرى المنضمة إلى المؤتمر إلى م
ى     . إلى تفاصيل هذه التنظيمات لضمان أن يعمل المؤتمر بسالسة         يحتاج المشترين المحتملية، على وجه التحديد، إل

 العالقة في دولة منشأ المادة، بحيث إذا ما آان هنالك مشاآل ما زال باإلمكان تفاديها من معرفة فحوى التشريع ذو  
يم     ي تقي ي ستحتسب ف راءات هي الت ن األج ة م ذه المرحل ي ه ترين ف ود المش إن مجه ة، ف تري؛ بالنتيج ل المش قب

 .مجهودهم في وقت االستحواذ

ادة         ذلك الم ًا ل ى المؤ          17تطلب وفق دول المنضمة إل ة            من ال ه بمعلومات مكتوب زود المودع لدي تمر أن ت
ه           (سيتم جمع المعلومات    . حول التشريع ذو العالقة    ى شكل النص الكامل للتشريع أو خالصة ل في قاعدة   ) إما عل

ؤتمر،             . بيانات متاحة للعامة يتم إعدادها من قبل يونيدرويت        ي الم يجب أن يتم تزويد المعلومات في واحد من لغت
 .نسية بشكل رئيسي، آي تكون مفهومة بسهولة ألآبر عدد من المستخدميناإلنجليزية والفر

 

 18المادة 
ذلك، ال تسمح   . يوفر المؤتمر نظام متماسك يحدد بدقة درجة المرونة المسموحة بالنسبة لبنوده المنفردة       ب

ذلك، يمك  .  بأي تحفظات باستثناء تلك المصرح بها تعبيريًا من قبل المؤتمر      18المادة   ذه    وفقًا ل دلي به دول أن ت ن لل
ه   و منصوص علي ا ه ط آم بالتصريحات فق ادة بموج ات  (15 الم الهأنظر التعليق دل أو )أع ا أن ُتع ، وال يمكنه

 .تستثني تطبيق بنود منفردة بواسطة التحفظ عليها

وم   ذا المفه ذي ُيه وى اإلجراء، وال ق لغرض ومحت ة لألرجاع مواف ة ريادي ر مقارب وفر أداة ق وي
إنه . ، على وجه التحديد حيثما ُيعنى بالمواد الثقافية الُمصدرة بشكل غير قانوني           1970ذ مؤتمر   فعالة لتنفي 

ع                ى جمي ة عل المواد الثقافي ة التجارة المحظورة ب دولي بمحارب ة المجتمع ال ُيشير إلى إلتزام قوي من جه
                                                 

ؤتمر         45 ى الم دءًا من     (الدول التالية المنضمة إل ى المحاآم           ) 2001 ديسمر    31ب ديم المباشر إل ل، الصين،   : أقرت لمصلحة التق البرازي
يطة لطة وس ة تخصيص س ارت التالي رو؛ واخت رويج والبي ا، الن دا، إيطالي ين، ا: فنلن ا األرجنت ا، لتواني دا، هنغاري لفادور، فنلن لصين، الس

ار            : ورومانيا؛ وأقرت الدول التالية لصالح القنوات الدبلوماسية والقنصلية         ر من خي ة أآث ارت عدة دول رو؛ واخت ا، والبي ا، هنغاري إيطالي
 .واحد



ى   من مجموعة من التم الوصول إلى إتفاق في اآلراء حولعرض نهائي يتكون    . الجبهات دة عل بنود المعتم
دقيق الُمحقق    " à la carte"بعضها البعض، وتطبيق هذه القائمة  وازن ال يمكن أن يتسبب بإضطراب الت

ر السماح             . وجعل المؤتمر أقل فعالية    على سبيل المثال، ناقش المؤتمر الدبلوماسي ولكنه رفض نهائيًا مقت
المتعامل مع السرقة    القطاع  إما ثناء تطبيق الست) دستوريةأسس على  (لتلك الدول التي رغبت بفعل ذلك       

 ).3الفصل (أو قطاع التصدير الغير قانوني ) 2الفصل (
 

 19المادة 

ن  ن الممك داع  شجبم ؤتمر بإي ى الم ل أي طرف منضم إل ن قب ؤتمر م دى  الم ذ ل راء للتنفي إج
رة    ، والذي سيكون نافذًا بعد ستة أشهر من إيداعه، باستثناء         )1الفقرة  (المودع لديه    د فت تم تحدي حيثما يتم ي

ادة                 ). 2الفقرة  (أطول   ادة م ات بإرجاع أو إع من ناحية أخرى، سيبقى المؤتمر قابًال للتطبيق على المطالب
 .؛ الشجب، بكلمات أخرى، ليس له أثر رجعي)3الفقرة  (ثقافية والُمقدمة قبل تاريخ نفاذ الشجب

 
 20المادة 

ة   ن يتضمن   اتخذ المؤتمر من فكرة أن المؤتمر يجب أ        ة متابع آلية لمراقبة تطبيقه، على شكل لجن
اجو حول               . خاصة ؤتمر ه ل م هذه األجسام قائمة مسبقًا في إطار عمل إجراءات متعددة تم تحديدها من قب

ا           " اللجان الخاصة  ("القانون الدولي الخاص     ة الخاصة به ة واإلداري ؤتمرات المساعدة القانوني ومن  ) وم
ل مجلس إدارة  ان ("قب ةاللج ؤتمرات"و " الدائم ان الم ة") ولج ا يجب أن . األوروبي ؤتمر م دد الم ال يح

ة العمل التطبيقي     "تكون وظائف هذه اللجان خالفًا أنها        ؤتمر " لمراجع ة        : للم ذا مراقب فرضيًا، يتضمن ه
الرغم                    ي، ب قانون الحالة في المحاآم والسلطات المختصة ووضع مسودات المقترحات والتوصيات والت

 .إعتباريةير ُملزمة قانونيًا، غالبًا ما تكون ذات سلطة أخالقية من أنها غ
ؤتمر   –" بشكل منتظم"اللجنة الخاصة للدعوة إلى اإلجتماع بمبادرة رئيس يونيدرويت      قصد الم

 أو عند طلب خمسة دول منضمة          –بشكل واضح أن يرى يونيدرويت تتخذ جزءًا فعاًال في متابعة العمل            
منطق المتعقل أن اللجنة الخاصة لن تلتقي حتى يكون هنالك دليلي عملي آافي على             يقترح ال . إلى المؤتمر 

ؤتمر   ه         . عمل الم يئًا ترآيبت م يحدد ش درويت         (ل رئيس يوني از ل ادة هو إمتي ، ولكن أعضاءه ستضمنوا       )ع
 .فرضيًا ممثلي عن الدول  المنضمة إلى المؤتمر وأيضًا المنظمات الدولية ذات العالقة

 
 21المادة 

ا               وظ يم فيه ي أق ة الت ة الدول ل حكوم ارس من قب ا ُتم ًا م ائف المودع لديه للمؤتمرات الدولية غالب
ديها                   . المؤتمر الدبلوماسي إلقرارها   ودع ل ة هي الم ة اإليطالي ا، والحكوم ؤتمر في روم ذا الم . تم إقرار ه

ادة  ذآر الم ل 21ت ن قب ة م راءات المودع جيل اإلج كل أساسي تس ه، بش ودع لدي ائف الم دول ذات  وظ  ال
ذه                       ع ه ذ جمي ام من أجل تنفي العالقة بالمؤتمر وتبليغ الدول االخرى ورئيس يونيدرويت أيضًا، وبشكل ع

ه    ودع لدي ة للم ادة (الوظائف المألوف ا   من 77الم ؤتمر فيين دات 1969م انون المعاه  يمكن أن تعمل  حول ق
 ).آمثال في هذا الخصوص

 
 والتوقيعالتوثيق إعالن 

و    24مر في روما وتأريخه في       تم إقرار المؤت   ة         . 1995 يوني ق آال النصوص اإلنجليزي م توثي ت
 .أي مشامل في تفسير ترجمة لغة أخرى للنص يجب أن ُتحل بالرجوع إلى النصوص الموثقة. والفرنسية



ؤتمر اليونسكو   دخر م وم اإلرجاع الم ذ مفه م تصميمه لتنفي ع 1970ت ائل حظر ومنت  حول وس
تيراد والتصدير و انوني لملكياإلس ر ق ل الغي ة، النق ة الثقافي ز ة الملكي ؤتمر ترآ واد م درويت حول الم يوني

ى  الثقافية المسروقة أو المصدرة بشكل غير قانوني   ائي   عل ة       : هدف ثن ة المنبثق ة، حل المشاآل التقني من ناحي
المواد ال      و التجارة المحظورة ب ة وتوضيح   عن القوانين الوطنية المتباينة، ومن ناحية أخرى، آبح نم ثقافي
دول        ين ال اون ب ُأعدت إضافة   . أن الجهود الوطنية لحماية الميراث الثقافي يمكن أن تستمر يدًا بيد مع التع

دفها                    ة، وه واد الثقافي ُمرحب بها إلى الشكل الرسمي القائم لإلجراءات من أجل تسهيل إعادة أو إرجاع الم
ل التجارة المحظورة                ك هو تقلي الرغم من ذل ق في سلوك        األساسي ب دريجي ولكن عمي ر ت بإحداث تغيي

 .العاملين، أولئك الموجودين في السوق وأيضًا السلطات الحكومية
ُيشيروجود المؤتمر بحد ذاته إلى أن وقت قد حان من أجل تحسين المعايير األخالقية في التجارة   

ا آانت      تضمن في مسودته عدد آبير من الدول التي تمثل المصالح المختلفة ال           : الفنية معرضة للخطر، آم
أعداد الدوائر المحترفة ذات عالقة، وقد ترك مسبقًا أثره ليس فقط على اإلجراءات الدولية األخرى ولكن                 

ق ة للتطبي وانين المختلف ى الق ي  . أيضًا عل دول أعضاءًا ف ن ال ن م دد ممك ر ع ل أن يصبح أآب ن المتأم م
 .مؤتمر يونيدرويت، إلعطاءه فرصة لتطوير قدرته آاملة



 مؤتمر يونيدرويت حول المواد الثقافية المسروقة أو المصدرة بشكل غير قانوني
 

 الدول األطراف في هذا المؤتمر
 لمؤتمر دبلوماسي   1995 يونيو   24 إلى   7 في روما بدعوة من حكومة الجمهورية اإليطالية من          اجتمعت

 ية المسروقة أو الُمصدرة بشكل غير قانوني،إلقرار مسودة مؤتمر يونيدرويت حول اإلعادة الدولية للمواد الثقاف

اس،                  اقتنعت ين الن اهم ب ز التف  باألهمية األساسية لحماية الميراث الثقافي والتبادالت الثقافية من أجل تحفي
 ونشر الثقافة من أجل مصلحة البشرية وتقدم الحضارة،

دة ة بش ل ل قلق ر قاب ة والضرر الغي المواد الثقافي ارة المحظورة ب ن التج كل  م ه بش إلصالح المتسبب ب
ا                       افي للمجتمع راث الثق ى المي ا وعل واد بحد ذاته ذه الم ة    تمتكرر بسببها، على آل من ه ة واألهلي ة والقبلي  الوطني

ارة  ة والخس ع األثري د بسلب المواق ى وجه التحدي اس، وعل ع الن راث جمي ى مي ات االخرى، وأيضًا عل والمجتمع
 ،ال يمكن إستبدالهاالتي علمية اليخية وتارالثرية واألالناتجة على المعلومات 

ارة المحظورة  مصممة ة ضد التج ي المحارب ة ف اهمة بفعالي ى المس ة عل المواد الثقافي وة ب اذ الخط  باتخ
ؤتمر، مع هدف                    ى الم المهمة لتأسيس قواعد دنيا عامة من أجل إرجاع أو أعادة مواد ثقافية بين الدول المنضمة إل

 لثقافي في مصلحة الجميع،تحسين حفظ وحماية الميراث ا

دة يلة     مؤآ وفير وس د ت ة، وأن بن واد الثقافي ادة الم اع وإع هيل إرج و تس ؤتمر ه ن الم ى أن القصد م  عل
ى                   دل ضمنيًا عل دول، ال ي شرعية إلسترداد الحق، مثل التعويض، الزمة إلحداث اإلرجاع أو اإلعادة في بعض ال

 ية هذه؛أنه يجب أن يتم إقرار وسيلة إسترداد الحق الشرع

امالت                         ًةمثبت ة آانت أي مصادقة أو تشريع لتع أي طريق نح ب تقبل ال يم  أن إقرار بنود هذا المؤتمر للمس
 الغير قانونية من أي نوع والتي يمكن أن تكون قد حدثت قبل بدء فرض المؤتمر،

ًال           أن   مدرآة ه ح ة عن التجارة المحظورة، ول          هذا المؤتمر لن يوفر بحد ذات يبادر    للمشاآل المنبثق ه س كن
ة                    ات الدولي ة واإلتفاقي م للتجارة القانوني ى دور مالئ بعملية ستعمل على تحسين التعاوت الثقافي الدولي وتحافظ عل

 للتبادل الثقافي،

ًة ل  معترف ة، مث واد الثقافي ة الم ة أخرى لحماي اييس فّعال ع مق ق م ؤتمر يجب أن يتراف ذا الم ذ ه أن تنفي  ب
 ية المادية للمواق األثرية والتعاون التقني؛تطوير واستخدام السجالت والحما

ؤتمر اليونسكو                معترفًة د م  حول   1970 بعمل االجسام المختلفة لحماية الملكية الثقافي، على وجه التحدي
 التجارة المحظورة وتطوير قوانين سلوك القطاع الخاص،

 : على ما يلياتفقتقد 



  مجال التطبيق والتعريف– 1الفصل 

 1المادة 
 :هذا مؤتمر على المطالبات ذات الصفة الدولية من أجلينطبق 

 إرجاع مواد ثقافية مسروقة ) أ(

واد   ) ب( نظم لتصدير الم ا الُم ًا لقانونه ؤتمر خالف ى الم ة دول منضمة إل ن منطق ة م ة منقول واد ثقافي ادة م إع
افي         ا الثق ة المُ             (الثقافية بغرض حماية مثراثه المواد الثقافي ا من اآلن فصاعدًا ب صدرة بشكل   الُمشار إليه

 ")غير قانوني

 

 2المادة 
ة     واد ذات األهمي ة، هي الم ة ودنيوي ى أسس ديني ي، عل ة ه واد الثقافي إن الم ؤتمر، ف ذا الم ألغراض ه

ى أحد التصنيفات المدرجة                 ما قبل التاريخ   وأ األثرية ة والتي تنتمي إل ية أو التاريخية أو األدبية أو الفنية أو العلمي
 .في ملحق هذا المؤتمر

 

 إرجاع المواد الثقافية المسروقة – 2الفصل 

 3المادة 
 .يجب على حائز المادة الثقافية التي تمت سرقتها أن ُيعيدها )1(

م التنقيب            )2( انوني أو ت ر ق ا بشكل غي م التنقيب عنه ي ت ألغراض هذا المؤتمر، المادة الثقافية الت
د مسر       ة       عنها بشكل قانوني ولكن تم اإلحتفاظ بها بشكل غير قانوني ُتع انون الدول ة مع ق دما تكون متوافق وقة، عن

 .التي فيها التنقيب

أي ُمطالبة لإلرجاع يجبأن ُتقدم ضمن فترة ثالثة سنوات من وقت معرفة الُمدعي بمكان  )3(
 .المادة الثقافية وهوية الحائز، وفي أي حالة ضمن خمسين سنة من وقت سرقتها

ة ُتشكل جزءًا متممًا لصرح أو موقع أثري من ناحية أخرى، فإن ُمطالبة ما ألرجاع مادة ثقافي )4(
معروف، أو تنتمي إلى مجموعة عامة، يجب اال تكون ُعرضة للمحددات الزمنية غير فترة السنوات الثالثة من 

 .تاريخ معرفة الُمدعي بمكان المادة الثقافية وهوية الحائز

 ُتصرح بأن مطالبة بالرغم من بنود الفقرة السابقة، أي دولة منضمة إلى المؤتمر يمكن ان )5(
مطالبة مقدمة في .  سنة أو فترة أطول آما هو منصوص عليه في قانونها75معينة هي ُعرضة لمحدد زمني من 

دولة أخرى منضمة إلى المؤتمر ألرجاع مادة ثقافية منقولة من صرح أو موقع أثري أو مجموعة عامة في دولة 
 . أيضًا ُعرضة لذلك المحدد الزمنيمنضمة إلى المؤتمر أدلت بهكذا تصريح يجب أن تكون

التصريح الُمشار إليه في الفقرة السابقة يجب أن يتم في وقت التوقيع أو اإلقرار أو القبول أو  )6(
 .اإلنضمام

من مجموعة من المواد الثقافية المسجلة أو " مجموعة عامة"ألغراض هذا المؤتمر، تتكون  )7(
 :غير ذلك المعروفة والمملوآة من قبل

 ؛ة إلى المؤتمر منضمةدول ) أ(

 سلطة إقليمية أو محلية في دولة منضمة إلى المؤتمر؛ ) ب(

 جمعية دينية في دولة منضمة إلى المؤتمر؛ ) ت(

جمعية تم تأسيسها من أجل هدف ثقافي أو تعليمي أو علمي بشكل أساسي في دولة  ) ث(
 .منضمة إلى المؤتمر ومعترف بها في الدولة على أنها تخدم المصلحة العامة

ى وُتستخدم من       مطالبة بإرجاع مادة ثقافية مقدسة أو مهمة إجتماعيًا         ،  إضافة إلى ذلك   )8( تنتمي إل
ؤتمر     أهلي في دولة     أو   قبل مجتمع قبلي   ى الم ك المجتمع          منضمة إل د ذل ، االستخدام الشعائري   أو   آجزء من تقالي

 .الُمطبق على المجموعات العامةللمحدد الزمني تكون ُعرضة  أن يجب



 

 4المادة 
د وقت اإلرجاع،                  حائز المادة  )1( ؤهًال، عن ا يجب أن يكون م  الثقافية المسروقة المطالب بإعادته

ول    لتلقي دفعة مالية آتعويض منصف ومعقول مع توفر أن الحائز لم يعلم أو لم يتعين      ه بشكل معق م علي  أن أن يعل
 .مادةالمادة آانت مسروقة ويستطيع أن ُيثبت أن طبق المجهود المستحق عليه عن استحواذه على ال

ود                  )2( ذل مجه ابقة، ب ول   بدون تحيز إلى حق الحائز بالتعويض الُمشار إليه في الفقرة الس من  معق
ابق،       ه       أجل جعل الشخص الذي نقل المادة الثقافية إلى الحائز، أو أي ناقل س ا يجب دفع دفع التعويض حيثم وم ب يق

 .يمكن أن يكون متوافقًا مع قانون الدولة التي تم فيها تقديم المطالبة

ز                        )3( دون تحي ًا، يجب ان يكون ب دما يكون مطلوب دعي، عن دفع التعويض إلى الحائز من قبل الُم
 .إلى حق الُمدعي باسترجاعه من أي شخص آخر

ع                          )4( ار جمي ين اإلعتب ه، ستؤخذ بع ود المستحق علي ق المجه د طب ائز ق عند تحديد ما إذا آان الح
دفوع           اح                 ظروف االستحواذ، من ضمنها صفة األطراف والسعر الم د استشار أي سجل مت ائز ق ان الح ا إذا آ  وم

ة     ووثائق  بشكل معقول خاص بالمواد الثقافية المسروقة وأي معلومات          د         أخرى ذات عالق والتي يمكن أن يكون ق
ا                     وم به االت متاحة أو اتخذ أي خطوة يمكن أن يق د استشار وآ ائز ق ان الح ا إذا آ ول، وم جصل عيها بشكل معق

 .روفشخص عقالني في هذه الظ

ادة                        )5( ى الم ه عل ذي حصل من يجب على الحائز أال يكون في وضع أآثر إيجابية من الشخص ال
 .الثقافية بالوراثة أو غير ذلك بالمجان



 إعادة مواد ثقافية ُمصدرة بشكل غير قانوني – 3الفصل 

 5المادة 
رى في  من الممكن لدولة منضمة إلى المؤتمر أن تطلب من المحكمة أو السلطة المختصة األخ              )1(
 .من منطقة الدولة الطالبةمنضمة إلى المؤتمر من أجل إعادة مادة ثقافية ُمصدرة بشكل غير قانوني  دول أخرى

ل العرض أو                    )2( ة، ألغراض مث ة الطالب ة الدول م تصديرها بشكل مؤقت من منطق ة ت مادة ثقافي
م         رخصة صادرة بموجب قانونها الُمنظم لصادراتها لغرض         بموجبالبحث أو الترميم،     افي ول ا الثق ة ميراثه حماي

 .تتم إعادتها بموجب شروط الرخصة، ستعتبر ُمصدرة بشكل غير قانوني

ة ُمصدرة                   )3( ادة ثقافي ادة م تأمر بإع المحكمة أو السلطة المختصة األخرى في الدولة الُمخاطبة س
ر   إذا ما آانت الدولة الطالبة قد أثبتت أن نقل المادة من منطقتها أضر بش    بشكل غير قانوني     كل آبير بواحدة أو أآث
 :من المصالح التالية

 الحفظ المادي للمادة أو بيئتها؛ ) أ(

 تكامل مادة مرآبة؛ ) ب(

 حفظ معلومات حول شخصية علمية أو تاريخية، على سبيل المثال؛  ) ت(

 .االستخدام التقليدي أو الشعائري للمادة من قبل مجتمع قبلي أو أهلي ) ث(

 . لدى الدولة الطالبةأو أثبتت أن المادة ذات أهمية ثقافية آبيرة

رة  )4( ًا للفق تم وفق ب ي ات حول  1أي طل ذه المعلوم ق به وي أو ُيرف ادة يجب أن يحت ذه الم ن ه  م
ة في                            ة الُمخاطب ة أو السلطة المختصة األخرى في الدول ه يمكن أن ُيساعد المحكم الطبيعة المالية والقانونية آون

 .3  إلى1تحديد ما إذا آان قد تمت تلبية متطلبات الفقرات 

ان                   )5( ة بمك أي طلب لإلعادة يجب أن ُيقدم ضمن فترة ثالثة سنوات من وقت معرفة الدولة الطالب
وجود المادة الثقافية وهوية الحائز، وفي أي حالة ضمن فترة خمسون سنة من تاريخ التصدير أو من التاريخ الذي        

 .ادة من هذه الم2وجب فيه إعادتها بموجب رخصة تمت اإلشارة إليها في الفقرة 

 

 6المادة 
أن                          )1( انوني يجب ر ق م تصديرها بشكل غي د أن ت ادة بع ى الم حائز المادة الثقافية الذي استحوذ عل

م            يكون مؤهًال، عند وقت اإلرجاع،       م أو ل م يعل ائز ل وفر أن الح ول مع ت لتلقي دفعة مالية آتعويض منصف ومعق
ه عن           أن المادة آانت مسروقة ويستطيع     أن يعلم عليه بشكل معقول    يتعين    أن ُيثبت أن طبق المجهود المستحق علي

 .استحواذه على المادة

د  )2( ة ق ادة الثقافي م أن الم ول أن يعل ه بشكل معق ين علي م أو تع ائز يعل ان الح ا إذا آ د م د تحدي عن
اب شهادة التصدير                      ُصدرت بشكل غير قانوني، يجب أن يؤخذ بعين اإلعتبار ظروف االستحواذ، من ضمنها غي

 . قانون الدولة الطالبةالمطلوبة بموجب

ه                    )3( وب من ائز المطل رر الح ة، من الممكن أن ُيق ة الطالب اق مع الدول بدًال من التعويض، وباإلتف
 :إعادة المادة الثقافية إلى الدولة أن

 يحتفظ بملكية المادة؛ ) أ(

ة     ) ب( ي الدول يم ف اره مق ن اختي ى شخص م ًا إل ة أو مجان ة مالي ل دفع ادة مقاب ة الم ل ملكي ينق
 .ي توفر الضمانات الالزمةالطالبة الت

ى                 )4( ز إل دون التحي ة، ب ة الطالب ا الدول ادة يجب أن تتحمله ذه الم ًا له ة وفق آلفة إعادة المادة الثقافي
 .حق الدولة باسترجاعها من أي شخص آخر

ادة                        )5( ى الم ه عل ذي حصل من يجب على الحائز أال يكون في وضع أآثر إيجابية من الشخص ال
 .لك بالمجانالثقافية بالوراثة أو غير ذ

 

 7المادة 



 :بنود هذه المادة ال تنطبق حيثما )1(

 لم يعد تصدير المادة الثقافية غير قانونيًا في وقت طلب إعادتها؛ ) أ(

رة خمسون سنة                  ) ب( اء فت ذي صنعها أو أثن إذا ما تم تصدير المادة أثناء فترة حياة الشخص ال
 .بعد وفاة ذلك الشخص

ا                في الف ) ب(بالرغم من بنود الفقرة الفرعية       )2( ذا الفصل ستنطبق حيثم ود ه إن بن ابقة، ف رة الس ق
دي أو                ي من أجل االستخدام التقلي ي أو أهل آانت المادة الثقافية مصنوعة من قبل عضو أو أعضاء من مجتمع قبل

 .الشعائري من قبل ذلك المجتمع وستتم إعادة المادة إلى ذلك المجتمع

 

 بنود عامة – 4الفصل 

 8المادة 
ب الفصل  )1( ة بموج ب الفصل  2 مطالب ب بموج لطات   3 وطل اآم أو الس ام المح دم أم ن ُتق  يمك

لطات           اآم أو الس ى المح ديمها إل ى تق افة إل ادة، إض د الم ث توج ؤتمر حي ى م مة إل ة المنض ي الدول ة ف المختص
 .المنضمة إلى مؤتمر المختصة غير تلك والتي لها سلطة قضائية بموجب القواعد المفروضة في الدول

 .تقديم النزاع إلى أي محكمة أو سلطة مختصة أو تحكيمق األطراف على من الممكن أن يتف )2(

ة               )3( من الممكن اإللتجاء إلى المقاييس المؤقتة، من ضمنها الوقائية، المتوفرة بموجب قانون الدول
ام                        ادة أم ادة الم ة بإرجاع أو طلب إع ديم المطالب دما تق اآم أو    المنضمة إلى مؤتمر حيث توجد المادة حتى عن المح

 .سلطات المختصة في دولة أخرى منضمة إلى مؤتمرال

 

 9المادة 
لن يمنع أي شيء في هذا المؤتمر دولة منضمة إلى المؤتمر من تطبيق أي قواعد أآثر إيجابية          )1(

ا في                ك المنصوص عليه ر من تل انوني أآث ر ق من أجل إرجاع أو إعادة مواد ثقافية مسروقة أو ُمصدرة بشكل غي
 .المؤتمر

ة أو سلطة                       يجب أال ُتفسر   )2( رار من محكم اإلعتراف أو بفرض ق ة ب ا ُملزم ى أنه  هذه المادة عل
 .مختصة أخرى من دولة دولة أخرى منضمة إلى المؤتمر تخرج عن بنود هذا المؤتمر

 

 10المادة 
ؤتمر      2يجب أن ُتطبق بنود الفصل       )1(   فقط فيما يخص مادة ثقافية مسروقة بعد بدء فرض هذا الم

 :م فيها تقديم المطالبة، بشرطنسبة إلى الدولة التي ت

ذا                  ) أ( دء فرض ه د ب ؤتمر بع ى الم ة المنضمة إل ة الدول رقت من منطق د ُس ادة ق أن تكون الم
 المؤتمر في تلك الدولة؛

ؤتمر في               ) ب( ذا الم أن تكون المادة موجودة في الدولة المنضمة إلى المؤتمر بعد بدء فرض ه
 .تلك الدولة

ا يخ     3يجب أن ُتطبق بنود الفصل       )2( د             فقط فيم انوني بع م تصديرها بشكلغير ق ة ت ادة ثقافي ص م
 .بدء فرض هذا المؤتمر في الدولة الطالبة وأيضًا في الدولة التي تم فيها تقديم المطالبة

ي      )3( ا والت ت طبيعته ا آان ة مهم ر قانوني امالت غي ريع أي تع ة بتش أي طريق ؤتمر ب وم الم ال يق
ة        ) 2(أو  ) 1(فقرات  حصلت قبل بدء تطبيق المؤتمر أو المستثناة بموجب ال         من هذه المادة، وال ُيحدد أي حق لدول

ؤتمر                        ذا الم وفرة خارج إطار عمل ه وق والمت أو شخص آخر بالمطالبة بموجب الوسائل الشرعية إلسترداد الحق
 .من أجل إرجاع أو إعادة مادة ثقافية مسروقة أو ُمصدرة بشكل غير قانوني قبل بدء فرض هذا المؤتمر

 



 د نهائيةبنو – 5الفصل 

 11المادة 
إقرار               )1( ؤتمر الدبلوماسي الخاص ب امي للم اع الخت ع في اإلجتم وح من أجل التوقي المؤتمر مفت

انوني      اإلعادة الدوليةمسودة مؤتمر يونيدرويت حول   ر ق يبقى  للمواد الثقافية المسروقة أو الُمصدرة بشكل غي  وس
 .2000 يونيو 30مفتوحًا للتوقيع من قبل جميع الدول فيروما حتى 

 .هذا المؤتمر ُعرضة لإلقرار أو القبول أو المصادقة من قبل الدول التي وقعته )2(

اريخ فتحه                        )3( دءًا من ت ه ب م توقع هذا المؤتمر مفتوح من أجل اإلنضمام إليه من قبل الدول التي ل
 .للتوقيع

ذه ُيعد اإلقرار أو القبول أو المصادقة أو اإلنضمام ُعرضة أليداع إجراء رسمي من أجل تنفي             )4(
 .لدى المودع لديه

 

 12المادة 
وم األول              )1( ؤتمر في الي ذا الم داع            يجب أن يبدأ فرض ه اريخ إي ي تبعت ت من األشهر الستة الت

 .اإلجراء الخامس لإلقرار أو القبول أو المصادقة أو اإلنضمام

رار أو                   )2( داع اإلجراء اإلق د إي ؤتمر بع ذا الم ى ه ر أو ُتوافق أو ُتصادق أو تنضم إل  لكل دولة ُتق
وم األول     القبول أو المصادقة أو اإلنضمام الخامس، يجب أن يتم بدء فرض هذا المؤتمر                بالنسبة لتلط الدولة في الي

 .من األشهر الستة التي تبعت تاريخ إيداع إجراءها لإلقرار أو القبول أو المصادقة أو اإلنضمام

 

 13المادة 
ة                 )1( ه الدول ر ب ي تعتب ًا          ال يؤثر المؤتمر على أي إجراء دول ة قانوني ؤتمر ُملزم ى الم المنضمة إل

ل                   ذلك من قب تم اإلدالء بتصريح مخالف ل م ي ا ل والذي يحتوي على بنود حول مسائل يتم تنظيمها بهذا المؤتمر، م
 .الدولة الُملزمة بهذا اإلجراء

دول      )2( ن ال ر م دة أو أآث ع واح ات م ي إتفاقي دخل ف ؤتمر أن ت ى الم ة منضمة إل ن ألي دول يمك
يجب على الدول التي تحقق مثل      . اإلتفاق، بقصد تحسين تطبيق هذا المؤتمر في عالقاتهما المشرتكة        المنضمة إلى   

 .هذه اإلتفاقيات أن ُترسل نسخة منها إلى المودع لديه

في عالقتها مع بعضها البعض، الدول المنضمة إلى المؤتمر والتي هي أعضاء في منظمات         )3(
ن                    إندماج إقتصادي أو أجسام إقليمية لُتصرح      ذلك فل ام وب ذه المنظمات أو األجس ة له ا ستطبق القواعد الداخلي  بأنه

 .تطبق ما بين هذه الدول بنود المؤتمر الذي يتوافق مجال تطبيقه مع مجال تلك القواعد

 



 14المادة 
م يكن                    )1( في الدول المنضمة إلى المؤتمر والتي لها وحدتين إقليميتين أو أآثر، سواءًا آان لها أم ل

داع                            أنظمة قان  ع أو إي ن، في وقت توقي ؤتمر، من الممك ذا الم ونية ُمطبقة مختلفة فيما يخص مسائل التعامل مع ه
داتها        ة وح ى آاف يمتد عل ؤتمر س ذا الم أن ه مامها، أن ُتصرح ب ادقتها أو إنض ا أو مص ا أو قبوله راء إقراره إج

 .تصريح آخر في أي وقتومن الممكن استبدال تصريها باإلقليمية أم فقط على واحدة أو أآثر منها، 

ه ويجب              )2( ى المودع لدي ًا عن الوحدات        يجب أن يتم تبليغ هذه التصريحات إل أن ُتصرح تعبيري
 .اإلقليمية التي يمتد عليها المؤتمر

يس            )3( ر ولكن ل ى واحدة أو أآث ادة، عل إذا ما امتد هذا المؤتمر، بفضل التصريح بموجب هذه الم
 : المؤتمر، تجب اإلشارة إلىآل الوحدات اإلقليمية لدولة منضمة إلى

ة        1منطقة الدولة المنضمة إلى المؤتمر في المادة         ) أ(  يجب أن ُتفسر على أنها ُتشير إلى منطق
 الوحدة اإلقليمية في تلك الدولة؛

ؤتمر أو       ) ب( ى الم يجب أن ُتفسر المحكمة أو السلطة المختصة األخرى في الدولة المنضمة إل
ة     في الدولة الُمخاطبة على أنها ُتشير        إلى المحكمة أو السلطة المختصة األخرى في منطق

 الوحدة اإلقليمية في تلك الدولة؛

ادة     ) ت( يجب أن ُتفسر   ) 1(8الدولة المنضمة إلى المؤتمر الموجودة فيها المادة الثقافية في الم
 على أنها ُتشير إلى منطقة الوحدة اإلقليمية في تلك الدولة حيث توجد المادة الثقافية؛

ادة         ة المنضمة إلى المؤتمر   قانون الدول  ) ث( يجب أن   ) 3(8الموجودة فيها المادة الثقافية في الم
ادة                  ة حيث توجد الم ك الدول ُتفسر على أنها ُتشير إلى قانون منطقة الوحدة اإلقليمية في تل

 الثقافية؛

ادة    ) ج( ي الم ؤتمر ف ى الم ة المنضمة إل دة   9الدول ى الوح ير إل ا ُتش ى أنه ر عل  يجب أن ُتفس
 .في تلك الدولةاإلقليمية 

رة      )4( ادة،    1إذا لم تدلي دولة منضمة إلى المؤتمر بُتصريح بموجب الفق ذه الم ؤتمر    من ه إن الم ف
 .سيمتد على آافة الوحدات اإلقليمية في الدولة

 

 15المادة 
د                        )1( د بع ع معرضة للتأآي ؤتمر في وقت التوقي ذا الم التصريحات التي يتم اإلدالء بها بموجب ه

 .و اإلنضماماإلقرار أو القبول أ

 .التصريحات وتأآيدات التصريحات يجب أن ُتكتب وأن يتم إعالمها رسميًا إلى المودع لديه )2(

ة                      )3( ى الدول ؤتمر نسبة إل ذا الم دء فرض ه زامن مع ب ذا بشكل مت ا ناف يجب أن يكون تصريح م
دء                . المعنية د ب ميًا بع ًا رس ه إعالم تلم بخصوصه المودع لدي ذي يس ؤتمر   من ناحية أخرى، التصريح ال  فرض الم

 .يجب أن يكون نافذا في اليوم األول من األشهرالستة التابعة لتاريخ إيداعه لدى المودع لديه

مي     )4( إعالم رس ت ب ي أي وق حبه ف ن أن تس ؤتمر يمك ذا الم دلي بتصريح بموجب ه ة ت أي دول
ه  ودع لدي ى الم ه إل وب ُموج تة ال  . مكت وم األول األشهرالس ذ الي ذًا من ذا السحب ناف يكون ه داع  س اريخ إي ة لت تابع

 .السحب

 

 16المادة 
ول أو المصادقة أو         )1( رار أو القب ع أو اإلق يجب على آل دولة منضمة إلى المؤتمر فيوقت التوقي

ادة                دول بموجب الم ل ال اإلنضمام أن ُتصرح بأن المطالبات بإرجاع أو، أو طلب إعادة، مواد ثقافية المقدمة من قب
 :ن اإلجراءات التالية ستخضع لها بموجب واحد أو أآثر م8

 مباشرة إلى محكمة أو السلطة المختصة في الدولة الُمصرحة؛ ) أ(



عن طريق سلطة أو سلطات مخصصة من قبل الدولة إلستالم هذه المطالبات أو الطلبات ومن                ) ب(
 ثم إرسالها إلى المحاآم أو السلطات المختصة األخرى في الدولة؛

 عن طريق قنوات دبلوماسية أو قنصلية ) ت(

 

ن الم )2( لطات       م اآم أو الس ؤتمر بتخصيص المح ى م مة إل ة منض ل دول وم آ ًا أن تق ن أيض مك
 .3 و 2المختصة من أجل إرجاع أو إعاجة المواد الثقافية بموجب بنود الفصول 

رات       )3( ب الفق ت بموج ي تم ريحات الت ديل التص ن تع ن الممك طة   2 و 1م ت بواس ي أي وق  ف
 .تصريح جديد

ة ال تؤثر على اإلتفاقيات ثنائية الجانب أو متعددة الجوانب    من هذه الماد   3 إلى   1بنود الفقرات    )4(
ى                      دول المنضمة إل ين ال حول المساعدة القضائية بالنسبة للمسائل المدنية والتجارية التي يمكن أن تكون موجودة ب

 .المؤتمر

 

 17المادة 
داع                  اريخ إي ًا لت ا      يجب على آل دولة منضمة إلى المؤتمر، فيما ال يتعدى ستة أشهر تبع ا أو قبوله  إقراره

ة            مية والمعني ؤتمر الرس ات الم د لغ ة بأح ات مكتوب ه بمعلوم ودع لدي زود الم مامها، أن ُت ادقتها أو إنض أو مص
 .يجب أن يتم تحديث هذه المعلومات من وقت آلخر آماهو مالئم. بالتشريع الذي ُينظم تصدير المواد الثقافية

 

 18المادة 
 .لك الُمصرح بها تعبيريًا في هذا المؤتمرال ُيسمح بأي تحفظات باستثناء ت

 

 19المادة 

من الممكن شجب المؤتمر من قبل أي دولة طرف، في أي وقت بعد التاريخ بدء فرضه في                  )1(
 .الدولة، بإيداع إجراء للتنفيذ لدى المودع لديه

داع               )2( اريخ إي دى    إجراء الشجب    سيكون الشجب نافذًا في اليوم األول من األشهر الستة التي تبعت ت ل
د                حيث أن فترة    . المودع لديه  ذة عن أطول لنفاذ الشجب ُتحَدد في إجراء الشجب يجب أن تكون ناف

 .المودع لديهإنتهاء هذه الفترة االطول بعد إيداعه لدى 

بالرغم من هذا الشجب، يجب أن ُيطبق هذا المؤتمر بالرغم من ذلك على المطالبة بإرجاع أو طلب             )3(
 .قبل تاريخ نفاذ الشجبإعادة مادة ثقافية ُمقدمة 

 

 20المادة 
ة، أو        ) يونيرويت(من الممكن لرئيس الجمعية الدولية للقانون الخاص الموحد          ة منتظم عند فواصل زمني

د طلب خمسة         ة                         في أي وقت عن ة خاصة من أجل مراجع اع لجن ى إجتم دعوا إل ؤتمر، أن ي ى الم دول منضمة إل
 .العمل التطبيقي لهذا المؤتمر

 

 21المادة 

 .ب أن يودع هذا المؤتمر لدى حكومة جمهورية إيطاليايج )1(

 :حكومة جمهورية إيطاليا أن يجب على )2(

يس                  ) أ( ؤتمر ورئ ذا الم ى ه ي وقعت أو انضمت إل ة   ُتعلم جميع الدول الت الجمعي
 ):يونيرويت(الدولية للقانون الخاص الموحد 



ة أو مصادقة أو إنضمام                • ، بكل توقيع أو إيداع جديد إلجراء إقرار أو موافق
 سوية مع تاريخها؛

 آل تصريح وفقًا لهذا المؤتمر؛ •

 سحب أي تصريح؛ •

 تاريخ نفاذ هذا المؤتمر؛ •

 ؛13اإلتفاقيات الُمشار إليها في المادة  •

 إيداع أي إجراء شجب لهذا المؤتمر سوية مع تاريح إيداعه وتاريخ نفاذه؛ •

ذا  ) ب( ق األصل من ه ى إرسال نسخ طب ة وإل دول الموقع ع ال ى جمي ؤتمر إل الم
يس          ج ى رئ ؤتمر وإل انون       ميع الدول التي انضمت إلى الم ة للق ة الدولي الجمعي

 ؛)يونيرويت(الخاص الموحد 

 .للمودع لديه تنفيذ هذه الوظائف آما هو مألوف ) ت(

 

 . المفوضين الموقعين أدناه، المخولين آما يجب، تم توقيع هذا المؤتمربشهادة

و،                ع والعشرون من يوني وم الراب سنة ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون، في نسخة         تم في روما، في الي
 .واحدة أصلية باللغتين اإلنجليزية والفرنسية، حيث ُيعد آل من النصين أصليًا



 الملحق

م التشريح،             ) أ( ادن وعل ة والمع اة النباتي ة والحي ة معين المجموعات النادرة من العينات وحيوانات فترة زمني
 ومواد ذات أهمية لعلم الطبيعيات القديمة؛

اة       م ) ب( ى حي لكية لها عالقة بالتاريخ، تتضمن تاريخ العلوم والتكنولوجيا والعسكرية والتاريخ اإلجتماعي، إل
 القادة الوطنيين والمفرآين والعلماء والفنانين ولألحداث ذات االهمية الوطنية؛

 أو من اإلآتشافات األثرية؛) من ضمنها النظامية والسرية(نتاجات التنقيبات األثرية  ) ت(

 فنية أو تاريخية من صروح أو مواقع أثرية تم تقطيعها؛عناصر  ) ث(

 آثار عمرها أآثر من مائة عام، مثل النقوشات أو العمالت المعدنية أو األختام المطبوعة؛ ) ج(

 مواد ذات اهمية عرقية؛ ) ح(

 :ملكية ذات أهمية فنية، مثل ) خ(

باستثناء (صور ولوحات ورسومات مصنوعة يدوياص على أي حامل وبأي مادة            •
 ؛) الصناعية والمواد المصنعة المزخرفة يدويًاالتصاميم

 االعمال األصلية لفن تماثيل أو نحت بأي مادة؛ •

 النقوش والمطبوعات والطباعات الحجرية االصلية؛ •

 الترآيبات والصور المرآبة األصلية بأي مادة؛ •

ة الخاصة ) د( ائق والمنشورات ذات األهمي ة والوث ادرة والكتب القديم ة الن ة،  (المخطوطات اليديوي تاريخي
 منفردة أو في مجموعات؛) فنية، علمي، أدبية، إلخ

 الطوابع البريدية أو الضريبية أو ما شابهها، منفردة أو في مجموعات؛ ) ذ(

 األرشيفات، متضمنة الصوتية والصورية واألرشيفات السينمائية؛ ) ر(

 .بنود األثاث التي يزيد عمرها عن مائة عام واألدوات الموسيقية القديمة ) ز(

 


