
 

 

 

 املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص

 

 جلنة اخلرباء
 الثقايف لكلرتاثالدول  كلييةمباملعنية 

 
 غير الماتشفةالثقمفية  للقطعالدول  ملايةبشأن نموذجية الكحام  األ

 
 تقرير إيضمكحي

 لتفسيرهمتوجيهية مشفوعة بمبمدئ  النموذجيةيتضمن األكحام  
 

 المقدمة

أعدها فريق اليت ي باسم "األحيام النموذجية"( إليها فيما يكل املشار)األحيام التشريعية النموذجية الوثيقة  هذهتتضمن 
عكلى مساعدة اهليئات التشريعية الوطنية من أجل  املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاصو اليونسيو أنشأته أمانتا رباء من اخل

، لكلقطع الثقافية غري امليتشفةمكليية الدول وإقرار لتحديد تشريعات فعالة اعتماد  يتيح ماية الرتاثحلتشريعي وضع إطار 
تكلي األحيام و  بطريقة غري مشروعة. نقكلها ةيف حالرّد القطع الثقافية منها تيسري حتقيق عدة أهداف بغية وذلك 

 مضمون األحيام.تيسري فهم ترمي إىل  مبادئ توجيهيةالنموذجية 

أُعدت وقد  .لكلقطع الثقافية غري امليتشفةالوضع القانوين املرتبطة بمجيع األسئكلة اإلجابة عن تتيح األحيام النموذجية  وال
األحيام القائمة أو  ليمّ أن تأيضًا  شأهناومن  ،بقواعد أكثر تفصياًل عند احلاجةلغرض تطبيقها وتيييفها واستيماهلا 

 أو سد ثغرات قانونية حمددة. القواننيتعزيز تطبيق  يساعد عكلىأن حتل مياهنا، مما 

 امعكلى أهن، أي مبعنامها الواسع"القانون احملكلي" و"القانون الوطين"  عبارتَ يتعني فهم األحيام النموذجية، هذه يف سياق و 
شار إليها فيما يُ تعتمد األحيام النموذجية )الساري يف الدولة اليت الحتادي أو اإلقكليمي أو الدويل ا القانونأيضاً  نتشمال

 "(.عةر  الدولة املشيكلي باسم "
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 الخلفية والسيمق

الدولية احليومية لتعزيز اليونسيو نة جلناقشتها اليت املسائل  أبرزكانت التشريعات املتعكلقة باآلثار غري امليتشفة إحدى 
الدورة االستثنائية اليت عقدهتا  خالل إعادة املمتكليات الثقافية إىل بالدها األصكلية أو ردها يف حالة االستيالء غري املشروع

يطغى  الوطنيةالتشريعات  هذا النوع من الدورة عكلى أن ومت التشديد خالل. 2008يف سيول، يف تشرين الثاين/نوفمرب 
عكليه احملاكم.  اسبحتُ غالبًا ما هو أمر  الدقةإىل التشريعات هذه  افتقارأن طابع العمومية يف اليثري من األحيان و  عكليه

ومن هذا يف بكلد آخر.  اكُتشفت ثقافيةتقدمي طكلبات رّد ممتكليات عند قانونية عديدة  عوائقالدول تواجه ذلك، لونتيجًة 
ى الدول وعرضها عكلمن االجتار غري املشروع  املمتكليات الثقافيةحلماية أحيام منوذجية بإعداد  يقضي م اقرتاحاملنطكلق، ُقد  

والغرض من  وفقاً لتقاليد قانونية حمددة.الوطين  يدعصلاعكلى الوطنية أو تيييفها  التشريعاتدجمها يف أمثكلة ميين  بوصفها
 الثقافية. لكلقطعمكلييتها  لضمانبالقدر اليايف واضحة قانونية تزويد مجيع الدول مببادئ ذلك هو 

اليت القانونية  العوائق)أسرتاليا(، كوينزالند وهو أستاذ فخري يف جامعة  وكيفي، السيد باتريك أ عرضويف هذا الصدد، 
مواقع  آتية من أثرية بقطععندما يتعكلق األمر عمكلية رّد املمتكليات الثقافية، وال سيما  خاللالعديد من البكلدان تواجهها 

تأكيد حقوقها املتعكلقة مبكليية وشجع السيد أوكيفي الدول عكلى  وثائق ذات صكلة باملصدر.أو قوائم جرد ال تتوافر بشأهنا 
الثقافية غري والتقادم، وعكلى املطالبة مبكليية مجيع اآلثار واملمتكليات حقوقًا غري قابكلة لكلتصرف  بوصفهاالرتاث الثقايف 

 امليتشفة.

عند  1956فرتة طويكلة وبالتحديد منذ عام منذ هذه املسألة  إىل تتطرقوجيدر التذكري يف هذا السياق بأن اليونسيو 
ترتيز عكلى مبدأ عام ، وهي توصية التوصية اخلاصة باملبادئ الدولية اليت ينبغي تطبيقها يف جمال احلفائر األثرية إعداد

حتدد الوضع جيب أن عكلى أن "كل دولة عضو التوصية وتنص  .األثريتراثها محاية كل دولة تأمني  عكلى مفاده أن
الدولة مكليية  عندما تيون القانون الوطينيف  عكلى وجه التحديد تشري إليهوأن  رضاأليف باطن لآلثار املوجودة القانوين 

 )هـ((. 5اعرتاف" )انظر املبدأ  موضع هلذه اآلثار

املعهد الدويل جمكلس إدارة  وأحد أعضاء لتماثل القواننيمدير املركز امليسييي  ،األستاذ خورخي سانشيز كورديرو وقام
املعهد اتفاقية و  1970التصديق عكلى اتفاقية اليونسيو لعام  تعزيزيرمي إىل  بتقدمي مشروع، لتوحيد القانون اخلاص

أمام  وذكربأهنما "وجهان لعمكلة واحدة"  االتفاقيتنيهاتني السيد كورديرو وصف و  .ةفعال بطريقة 1995لعام الدويل 
. 1970التفاقية عام لطبيعية اهي النتيجة  لتوحيد القانون اخلاصاملعهد الدويل أن اتفاقية الدولية احليومية الكلجنة 

 الصعيدعكلى لسد الثغرات القانونية  ةموحد إعداد أحيامإميانية  كورديروالسيد   أكدأوكيفي،  األستاذومتاشياً مع ما قاله 
ان جزئيًا إىل تستند ني املذكورتنياالتفاقيتأن ويف حني  .القواننيمتاثل يعىن مبسألة إنشاء فريق عمل اقرتح الدويل كما 

 .إىل املساندة والدعمبالتايل  وحتتاجالالزمة التشريعات وافر لديها تتبعض الدول ال التشريعات الوطنية، فإن 
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االثنان  األعضاء(، أيد 2009)باريس، أيار/مايو  الدولية احليوميةاليونسيو جنة الدورة اخلامسة عشرة لكلويف 
عكلى إنشاء جلنة  املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاصاليونسيو و وشجعوا هذه املبادرة  الشروع يفاقرتاح والعشرون لكلجنة 

الرتاث ، وال سيما الثقافية متكلياتملكلد مكليية الدول حتد أحيام تشريعية منوذجيةعداد إلمؤلفة من خرباء مستقكلني 
 صياغةشيل أساساً لعمكلية ي ميين أنالقانونية  جيهية القانونيةاملبادئ التو  هذا النوع منأن أعضاء الكلجنة واعترب  األثري.

 أن تعتمدهو اهلدف النهائي أن  موضحني الثقافية،املتعكلقة باملمتكليات زز توحيد املصطكلحات عوأن يالتشريعات الوطنية 
 .بالقدر اليايفواضحة مبادئ قانونية يف هذا اجملال مجيع الدول 

من قراراً وافق فيه ( 2009يف دورته الثامنة والثمانني )أيار/مايو  املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاصجمكلس إدارة  واختذ
املعهد واتفاقية  1970لعام  اليونسيواتفاقية تطبيق تتيح تيسري إلعداد وثيقة  حيث املبدأ عكلى التعاون مع اليونسيو

الوثيقة هذه إعداد  أن من الواضحكان و  عدد ممين من الدول.يف أكرب التصديق عكليهما إجراءات و  1995لعام  الدويل
 ا.تطبيقه تيسريرمي إىل بل ي، املذكورتني يف االتفاقيتني احملددةاملبادئ إعادة النظر يف  رمي إىليال 

الكلجنة رمسياً (، اعتمدت 2010الدورة السادسة عشرة لكلجنة اليونسيو الدولية احليومية )باريس، أيكلول/سبتمرب  ويف
املعهد  أمانةو اليونسيو أمانة تشارك يف اختيارهم  إنشاء فريق عمل من اخلرباء املستقكلني"عكلى فيها  تشجعتوصية 
لكلدول لكلنظر فيها لدى إعداد  توجيهية لتفسريها، يتم إتاحتها إعداد أحيام منوذجية مشفوعة مببادئ [وعكلى]... الدويل

األول/ديسمرب يف كانون  كلمعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاصاجلمعية العامة ل وقررت. "أو تعزيز تشريعاهتا الوطنية
 بالتعاون الوثيق مع اليونسيو. 2013-2011برنامج العمل لكلفرتة  هذا البند يفإدراج  2010

ييفل إىل معيار  استناداً جلنة خرباء  بإنشاء لتوحيد القانون اخلاصملعهد الدويل وااليونسيو  اأمانت قامتوتبعًا لذلك، 
وجرى . مستقكلنيبصفتهم خرباء بناًء عكلى كفاءاهتم الشخصية مت تعيني أعضاء الكلجنة . و أفضل متثيل ممين ل املناطقيثمت

بصفة وُعنّي  ،لكلجنة رئيسنْي )سويسرا( أندريه رينولد -مارك واألستاذ)امليسيك( خورخي سانشيز كورديرو الدكتور تعيني 
)فرنسا(، ن نيغري اوفانس، )إيطاليا( فريغو ، ومانكليو)الصني( وجيمس دينغ، )السويد( روتزكري توماس أدلالسادة  أعضاء

متثيل أمانة  شنايدرتولت مارينا و  .)نيجرييا( فوالرين شيكلونو ، )املمكلية املتحدة( ونورمان باملر)أسرتاليا(،  يفيكوباتريك أو 
 أمانة اليونسيو.دوار بالنش إمثل ، يف حني املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص

املضطكلع هبا إلعداد األعمال تقّدم بعكلمًا  (2011أيار/مايو ) دورته التسعني يفاملعهد الدويل جمكلس إدارة  وأحاط
 التزامه باملشاركة فيه.هلذا املشروع و وأكد من جديد دعمه األحيام التشريعية النموذجية 

آذار/مارس  14، و2010أيكلول/سبتمرب  20يف  يف باريس ُعقدتوعقدت جلنة اخلرباء ثالثة اجتماعات رمسية 
 سائل باستخدام الربيد اإلليرتوين.ر ال العديد منأعضاء الكلجنة  تبادلكما . 2011حزيران/يونيو  29و، 2011
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مشروع األحيام يف ( 2011السابعة عشرة )باريس، متوز/يوليو ونظرت جلنة اليونسيو الدولية احليومية يف دورهتا 
األحيام استيمال بأحاطت فيها عكلماً توصية واعتمدت  توضيحيةجيهية مببادئ تو أُحيكلت إليها مشفوعة اليت النموذجية 
. كما طكلبت التوجيهية التوضيحية هامبادئيف  مالحظاتما أُبدي من  إدراججلنة اخلرباء إىل  مبوجبهاودعت  النموذجية
 (.1 املرفق)انظر  عكلى نطاق واسعالنموذجية نشر األحيام التوصية الكلجنة يف 

 استيمال األحيام النموذجيةبعكلمًا إىل اإلحاطة فيما بعد  لتوحيد القانون اخلاصاملعهد الدويل جمكلس إدارة  وعمد
تشجيع طريق هذا العمل املشرتك عن  تواصلطكلب اجملكلس من األمانة أن و  اليونسيو. معالقائم ورّحب بالتعاون الوثيق 

 .واسعنشر األحيام عكلى نطاق 

 الوضع فيمم يخص األكحام  النموذجية

يها السادسة عشرة والسابعة عشرة، ن اعتمدهتما جلنة اليونسيو الدولية احليومية يف دورتَ التوصيتان الكلتا نصت عكليهمثكلما 
 .تشريعاهتا الوطنيةأو تعزيز إعداد عند كي تنظر فيها لكلدول  تيحت األحيام النموذجية أُ 

إىل الدول  ألهنا مل حُتلأو وثيقة تقنينية مكلزمًا قانونيًا نصًا يف أي حال من األحوال،  ،النموذجيةاألحيام  تشيلال و 
كل من توىل  يقانونية أخرى أدوات من بني إليها، أمثكلة متاحة لكلدول اليت قد حتتاج األحيام  وتُعد رمسياً.العتمادها 
 تشجيع تطبيقها.املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص مهمة و اليونسيو 

* 
*  * 

يتضمن يف آن وشديد الوضوح نص موجز  إلعداد جهودًا كبرية بذلتأن جلنة اخلرباء اإلشارة يف هذه املرحكلة إىل  جتدر
لعام  املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاصاتفاقية و  1970اتفاقية اليونسيو لعام  عمتاشيًا م ،ويرميستة أحيام فقط 

 .شروعةاملتنقيب غري ال أعمال جرت فيهاالدولة اليت  ها إىلوتعزيز ردّ القطع األثرية محاية تشجيع إىل  ،1995

الدولة اليت قانون امكلة للكلتوصل إىل تفسريات شوقت وجهود يكلزم من قد ما توفري  هوأحيام واضحة إعداد والغرض من 
 .النموذجية األحيامنطاق قطعة ثقافية تندرج يف السرتجاع  إجراء ستهكلتا

 وإىل احملاكم األجنبية.أمام  االلتباسأوجه ستغل فيها قد تُ اليت االت احلتفادي ياغة يف الص البسيط سكلو األتيح يو 
جيدر التذكري يف هذا بسهولة. و األحيام  من فهماألجانب الرتاث الثقايف  قطع يتمين جتارن أجيب جانب ذلك، 
  ينالواليات املتحدة ضد ماكاليف قضية  أوضحت )الواليات املتحدة األمرييية( االستئنافحميمة الصدد بأن 

(593 F2d 658 at 670 ) عباراتب الرتمجتهمبا ييفي  واضحة"ين تمل امليسيك  ا قدمتهوثيقة املطالبة باملكليية اليتأن 
 ".كلمواطنني األمرييينيل تيون مكلزمةيسهل فهمها 
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 النموذجية بشأن ملاية الدولاألكحام  
 للقطع الثقمفية غير الماتشفة

 توضيحيةمشفوعة بمبمدئ توجيهية 

 العم  الواجب - 1 الحام النموذجي

 لحممية القطع الثقمفية غير الماتشفة التدابير الالزمة والمنمسبة  جميع ةتتخذ الدول
 ألجيمل الحملية والمقبلة.صملح ال صونهمو 

 التوجيهية:المبمدئ 

فيما خيص  ةلكلدولجب العام لواا ددحي يأت يف شيل بند عامأن  جيب األول احليم النموذجياعتربت جلنة اخلرباء أن 
 القطع الثقافية غري امليتشفة.

اتفاقية ديباجة ويرد هذان املصطكلحان يف  .عكلى حد سواء وصوهناالقطع الثقافية  مايةحبيرتبط هذا الواجب العام و 
 املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاصاتفاقية ديباجة و  محاية الرتاث الثقايف املغمور باملياهبشأن  2001لعام اليونسيو 

 .املصدرة بطرق غري مشروعة املسروقة أواملمتكليات الثقافية بشأن  1995لعام 

حوافز مالية الدول  تقدمي ومنها مثالً اختاذها  اليت ينبغيبعض التدابري  لكلحيم النموذجيوُحددت يف الصيغة السابقة 
هذا النوع  تداولتشجيع ، أو ييتشفوهناقد قطع أثرية  عكلى إعالم السكلطات املختصة بأياألشخاص وغريها لتشجيع 

 كلمتاحف وغريها من املؤسسات الثقافية.لالقروض  توفري منهابأساليب عدة الوطين والدويل  الصعيدينعكلى من القطع 
لكلممارسات واملعايري  وفقاً التدابري اليت تراها ضرورية ومناسبة اختاذ  فرصةيل دولة أن تُتاح ليف هناية املطاف عكلى  واتُفق
 التبادل الدويل لكلممتكليات الثقافيةبشأن  1976توصية اليونسيو لعام تشمل أخرى  لنصوصوفقًا ، و ةوالدولي ةالوطني

 .1995لعام  املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاصاتفاقية و  1970اتفاقية اليونسيو لعام ديباجة كل من و 

بعد تاريخ أي ) ومستقبالً األحيام النموذجية( تاريخ اعتماد  يفأي )حاضرًا العام  هاواجبالدولة أن تفي ب ويتعني عكلى
يف مجيع حتقيق التنمية املستدامة  يفعاماًل مهمًا  لصاحل األجيال املقبكلة الرتاثصون واجب  وأصبحاألحيام(. اعتماد 

التذكري  ومن املهمبأثر رجعي.  ألهنا لن تطبَّقاملاضية األوضاع يف أي تأثري ألحيام النموذجية ل ييون ولناجملتمعات. 
املنصوص متاشيًا مع املبدأ العام ، وذلك بأثر رجعي مها أيضاً  انقال تطبَّ  1995عام اتفاقية و  1970عام  اتفاقيةبأن 
 .قانون املعاهداتبشأن  1969لعام اتفاقية فيينا من  28يف املادة  عكليه

املادة  ييونل اعتماده هدف القانون الذي ميين يذكركما الدول  عكلى عاتق مسؤولية عامة  1 احليم النموذجي كلقيوي
 .املشر عة، وفقاً لكلتقاليد التشريعية يف الدولة القانونهذا ديباجة  جزءاً منأو حمدد وطين ون قاناألوىل من 



 ليونسيو واملعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص بشأن مكليية الدول لكلقطع الثقافية غري امليتشفةاملشرتكة بني ااألحيام النموذجية  -6

 التعريف - 2الحام النموذجي 

 ،رعلم اآلثمإلى  بملنسبة ذات أهمية ،طنيوفقمً للقمنون الو ، تُعتبرالقطع التي القطع الثقمفية غير الماتشفة  تشمل
 أو الفن، أو العلم، األدب،  وأ ،التمريخ وأ ،قبل التمريخ فترة مم وأ

 تاون موجودة في بمطن األرض أو مغمورة بملميمه.و 

 المبمدئ التوجيهية:

)املادة  1970اتفاقية اليونسيو لعام يف  املنصوص عكليهعكلى التعريف العام يرتيز التعريف الوارد يف األحيام النموذجية 
عكلى أن هو التشديد  من ذلكوالغرض  (.2)املادة  1995لعام  الدويل لتوحيد القانون اخلاصاملعهد اتفاقية ( و 1

نص ب مكلتزمةدولة  120يف يطبَّق التعريف أن و بسهولة االتفاقيتني املذكورتني تطبيق  تتيحجيب أن األحيام النموذجية 
 إشارة إىل القانون الوطين. إدراج، فمن املالئم منوذجي قانون وطينبتعكلق ي األمرمبا أن و . 1970عام اليونسيو لاتفاقية 

والقطع  باطن األرضالقطع املوجودة يف  أيلقطع الثقافية غري امليتشفة احملددين من انوعني الويتطرق التعريف إىل 
، املغمور باملياهمحاية الرتاث الثقايف بشأن  2001عام اتفاقية  الذي تنص عكليهنظام املكليية خيص وفيما  .املغمورة باملياه

 .املذكورة الدول األطراف يف االتفاقيةعكلى يطبَّق فحمدد يف األحيام النموذجية، خيتكلف عما هو نظام وهو 

فئات أخرى تراها تضيف إليها أي أن  املشر عةالدولة الفئات ليست شامكلة وبإميان قائمة وجيدر التشديد عكلى أن 
غري  ةقطع توجد قد)القطعة مبعناه الواسع وجيب فهم موقع . وغريها( البشريةوالبقايا  نثروبولوجيةاألمثل القطع ) مناسبة

من  حتدتقرر القيام بعيس ذلك وأن أن بالطبع  املشر عةلكلدولة  وميين أو حتت اجلكليد وما إىل ذلك(.ما يف مبىن  ميتشفة
 تعريف يف قانوهنا الوطين.النطاق 

 ملاية الدولة - 3 الحام النموذجي

 .تقترن بحقوق ملاية سمبقةمم لم  مفية غير الماتشفة ملامً للدولةتاون القطع الثق

 المبمدئ التوجيهية:

"مكليية مبدأ فيه، أي املعتمد املبدأ  ويف حني أن ألحيام النموذجية.يف االقاعدة احملورية احليم النموذجي هذا ثل مي
بأوضح وأبسط أسكلو   يف إطار األحيام النموذجيةصيغ  فإنهيف العديد من التشريعات الوطنية القائمة، يرد الدولة"، 

 قبلتيون مكليًا لكلدولة املعنية القطع الثقافية عكلى أن  ،هباالطريقة اليت صيغ ، حسب بوضوحالنص ويدل  .ممين
 .املكلتبسةيتيح تفادي مشيكلة تفسري التشريعات ، مما اكتشافها
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حقوق املكليية كي تيون طبيعة  لدولة"ا مقتنيات يف تندرج"عبارة عن عوضًا لكلدولة"  مكلياً  تيونعبارة "واختريت 
ها(، ممثكليأو  امؤسساهتأي )الدولة إثراء  يف يتمثلال حقوق املكليية هذه هدف اجلكلي أيضاً أن ومن  الوضوح.واضحة متام 

 اجلهة املؤمتنة عكلى الرتاث الوطين.متيني الدولة من أداء دورها بوصفها  يف يتمثلبل 

تعود  تقرتن حبقوق مكليية سابقة املعنيةالقطع فيها أن  يتأكدالدولة ترقباً لكلحاالت اليت قد مكليية بدأ مل وضع حدودويتعني 
، اسرتجاعها الحقاً بقصد  نزاع ما منمايتها حلميكليها قطعة ثقافية طمر شخص  عكلىذلك  نطبقوي .غري الدولةإىل جهة 

يون يتشفة تاملقطعة الأن عكلى  تنصو  عينهاالفيرة ب تفيدقوانني ومثة التنازل عن مكلييتها. نية من دون أن تيون لديه 
 ."ألحدمكلياً   تينملما "مكلياً لكلدولة 

احملددة الظروف فيه بالتفصيل  ُتذكرأن نموذجي، يبدو من غري الضروري القانون لكل تجريديوال الطابع العاموبالنظر إىل 
قائمة )إيضاحية أو شامكلة(  توفرييف املشرع الوطين وقد يرغب . مؤكدةعكلى أهنا "حقوق املكليية السابقة"  اليت تُعترب فيها

 احملكلية.االعتبارات أو التقاليد استناداً إىل  ، وذلكالظروفذا النوع من هب

 فيما خيص صالحيةالقوانني الوطنية والدولية املتعكلقة حبقوق اإلنسان املرتتبة عكلى ثار اآليف النظر  املشر عةالدولة  تودوقد 
محاية بشأن  1950اتفاقية عام ، و 1948اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام )انظر مثاًل املكليية املوسعة لكلدولة 

 الوطنية(. التنفيذيةوالتشريعات ، املدخكلة عكليها تعديالتوال حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

 مشروعالغير أو الحجز التنقيب  - 4 الحام النموذجي

عن طريق أعممل  ُتستخرجللقمنون أو  مخملف عنهم على نحو التنقيب تميثقمفية  قطعأي  قةو مسر  عتبر قطعمً تُ 
 غير مشروعة بطريقة وُيحتفظ بهممشروعة  تنقيب

 المبمدئ التوجيهية:

ما يرتتب عكلى هذا  بوضوحذكر جيب أن يُ ، عكلى حنو واضح لكلقطع الثقافية غري امليتشفةولة مبدأ مكليية الد حتديد عدب
 "ةغري مشروعالقطع بطريقة اكتشاف " بعبارة ويُقصد. غري مشروعة بطريقةثقافية القطع ال اكتشاف عندآثار املبدأ من 
 قطع هي يتشف عكلى هذا النحواليت تُ  القطع احليم النموذجي عكلى أن هذا وينص .غري املشروعاحلجز  وأالتنقيب 
 مسروقة.

تنص عكلى  1995لعام  املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاصاتفاقية من  3,2املادة بأن يف هذا الصدد وجيدر التذكري 
يعترب قطعة مسروقة أي ممتكلك ثقايف يستخرج عن طريق عمكليات تنقيب غري مشروعة ما يكلي: "ألغراض هذه االتفاقية، 

 ."بطرق غري مشروعة، طبقاً ألحيام الدولة اليت جتري فيها أعمال التنقيببطريقة مشروعة وحيتفظ به أو يستخرج 
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 االسرتشاد يتعنيالثقافية،  القطع يف جمال "التنقيب أو احلجز غري املشروع" لعبارةف احملتمكلة يالتعار جمموعة ومن بني 
متيني  هو أحد أغراض األحيام النموذجيةأن مبا  1995لعام املعهد الدويل اتفاقية من  3,2الوارد يف املادة التعريف ب

 احليم النموذجي ذلكوك، 4احليم النموذجي رمي يو  عكلى حنو ميّسر. 1995احملاكم الوطنية من تطبيق اتفاقية عام 
 .مستقالنإىل حتقيق هذا الغرض، عكلماً بأهنما  ،6

عكلى االتفاقية  ىلالدول اليت مل تنضم بعد إتساعد س 1995لعام املعهد الدويل إشارة غري مباشرة إىل اتفاقية  ذلك وميثل
عكلى  3,2املادة االستفادة من أحيام و  االنضمام إىل االتفاقية يتيح هلا الذي قانوينالساس األالوطنية  اتضمني تشريعاهت

توافر انسجام تام بني االتفاقية  يضمن، وهو أمر طبقًا ألحيام الدولة اليت جتري فيها أعمال التنقيب"(")وجه التحديد 
ق القواعد تطبَّ ، 1995املشر عة غري طرف يف اتفاقية عام الدولة  ويف احلاالت اليت تيون فيها والتشريعات الوطنية.

 ميين اكتسا  سند مكلييةأنه ال ومفادها النظم القانونية  القاعدة املعتمدة يف بعضومنها مثاًل العادية لكلقانون اخلاص، 
 قطعة مسروقة.ل

 عكلى صعيدحمددة  قانونيةآثار  رتتب عكليهتمسروقة، فإنه  قطعاً من القطع عترب هذا النوع ي 4احليم النموذجي وملا كان 
ين القانون الوطتطبيق بمثاًل ضي يق عكلى أهنا تعرضت لكلسرقةفتصنيف القطع  (.5 احليم النموذجيالقانون الوطين )انظر 

 يف الواليات املتحدة األمرييية. متكليات املسروقةاخلاص بامل

فيه ستخدم تُ ومل  1995يف اتفاقية عام  الواردةيعترب قطعة مسروقة" "عبارة ن م 4احليم النموذجي نص استوحي و 
ال ، ة الدولةتيون القطعة الثقافية يف حوز  . فعندما الالبكلدان بعض مشيكلة قد تواجهها ملعاجلة "املسروقة القطععبارة "

يف لن يندرج  4احليم النموذجي يف  املنصوص عكليهالقطعة  حجزفعل ، مما يعين أن لقطعة مسروقةا هذه اعتبار ميين
 .صياغةال يف عام أسكلو اعتماد تقرر ولذا، سرقة. ال أفعال إطار

(، "يتم التنقيب عنها عكلى حنو خمالف لكلقانونقطعة التنقيب )"أو غري املشروعة لعمكليات بالطبيعة املشروعة وفيما يتعكلق 
أعمال تتطرق إىل اعتمدت تشريعات قد من البكلدان اليثري  مع اإلشارة إىل أن، آخر تشريعي وطينيف حُتدد أن  فيتعني

ترخيص إلجراء عمكلية أنه جيب احلصول عكلى عكلى الوطنية تشريعات ال عدد كبري مننص يوعكلى سبيل املثال،  التنقيب.
 .معينةإجراءات إدارية مراعاة ضرورة تنقيب، مع 

الطابع اجلنائي ف .القانون اجلنائيآثر آخر يرتبط ب يرتتب عكليهإنه ، فموضوع السرقة يتناول 4 احليم النموذجي ومبا أن
مسائل القانون يف  يفرتض تعاونًا دولياً عكلى الصعيد الوطين، كما إجراءات القانون اجلنائي يقضي بتطبيق فعل السرقة ل

 (.6احليم النموذجي طابع دويل )انظر هلا ليت ااجلنائي 

بعد انقضاء هذه  تـَُرد ملو فرتة حمددة ل عكلى حنو مشروعتصديرها  وجرىبطريقة مشروعة  ماة قطعمت التنقيب عن  وإذا
 مسروقة. وجيب اعتبارهاة غري مشروع بطريقة حمجوزةعندئذ القطعة  فتيونة، الفرت 
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 عد  قمبلية التصرف بملقطع الثقمفية - 5 الحام النموذجي

  ثبتإال إذا  بمطالً  4الحام النموذجي بموجب  مسروقةتُعتبر  نقل ملاية قطعة ثقمفية ياون
 وقت نقل الملاية مً صملح مً قمنوني اً كمن يحمل سند  أن نمقل الملاية

 المبمدئ التوجيهية:

القطعة  مل تينإذا ف. جوانب تتعكلق بالقانون اخلاصألنه يعاجل  4احليم النموذجي مضمون  5احليم النموذجي  ليمّ ي
ألي شخص  بالتايل وال ميينعند اكتشافها.  حالهعكلى وضعها بقى ي ،خاصةمكليية حبقوق  مقرتنةالثقافية غري امليتشفة 

 ، وما إىل ذلك(.إرثأو هبة أو  شراءاكتشافها )مبوجب عمكلية يقتنيها حسب األصول بعد  أن

. وينطبق ذلك مثاًل سند قانوين صاحلية يكلل املقانلدى فيها  يتوافرحلاالت اليت با يرتبطيتعني إدراج حتفظ  ومع ذلك،
 شطب القطعةعن طريق من جمموعته )نة معيّ  ةيبيع قطعالوطين أن  القانون ألحيامطبقًا يقرر لآلثار متحف وطين عكلى 

حيز النفاذ يف الدولة  5احليم النموذجي قبل دخول حسب األصول ثقافية قطعة اقتىن شخص أو عكلى من اجملموعة( 
يتصرف وبإميانه إذًا أن صاحب املكليية الفعكلي املذكور يُعترب املتحف أو الشخص كذلك، وإذا كان األمر  عنية. امل

 .الثقافية بالقطعة

تُعترب  لناخلارج،  إىلثقافية مكليية قطعة  نُقكلتفإذا . 5كلحيم النموذجي لوعكلى الدولة املشر عة أن تعي النطاق احملدود 
مماثكلة أخرى أو أي قاعدة  5احليم النموذجي اعتمدت قد املعنية الدولة األجنبية إال إذا كانت باطكلة عمكلية نقل املكليية 

 .له

 التطبيق على الصعيد الدولي - 6 الحام النموذجي

  عنهمالتنقيب  ةإلى الدولة المشرِّعة في كحملثقمفية أي قطع أو رد إعمدة ضممن  لغرض
 أعممل تنقيب مشروعة  عن طريق استخراجهمللقمنون أو  على نحو مخملف

 مسروقة.قطعمً المذكورة  القطعتُعتبر ، غير مشروعة بطريقة بهم واالكحتفمظ

 التوجيهية: المبمدئ

من مياهنا بطريقة  ونقكلهااكتشافها مت تصديرها بعد ثقافية تيسري إعادة أو رّد أي قطعة إىل  6احليم النموذجي  رميي
بوجه عام التعاون القضائي الدويل يف املسائل اجلنائية ب املعنيةاجلهات  تستطيعالقطعة مسروقة،  فإذا اعُتربتغري مشروعة. 

 ي اكُتشفت فيه.البكلد الذلقطعة إىل ا أن تعيد
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القطعة هذه أن  نةمعيّ رد قطعة ثقافية  إليها طكلب حيلأُ حميمة أجنبية  أدركتإذا منظور القانون الدويل اخلاص،  منو 
استناداً يف إعادة القطعة لن تواجه صعوبة فإهنا ، 6حليم النموذجي ا مبوجبفيه  تالبكلد الذي اكُتشفتُعترب مسروقة يف 

قد صدقت عكلى املعنية تيون فيها الدول احلاالت اليت وينطبق ذلك بوجه خاص عكلى  قانون الدولة املعنية. أحيام إىل
 االتفاقية(.هذه من  3,1)انظر املادة  1995لعام  املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاصاتفاقية 

املرتبطة بالوضع القانوين لعمكليات مجيع األسئكلة  عن تتيح اإلجابةال إىل أن األحيام النموذجية أيضًا وجتدر اإلشارة 
ال وعكلى سبيل املثال، هذا النوع من األسئكلة.  عن لإلجابةيف األساس ومل توضع  ،القطع الثقافية امليتشفةالتنقيب و 

عكلى  ميافأةالينز  ميتِشف نح فيهاميُ  قداليت  احلاالتوحتديداً اكتشاف كنز ما، إىل مسألة تتطرق األحيام النموذجية 
 عكلى حدة، وفقًا ملا يقتضيه النظام القانوين هتناول يتعنيف، املوضوع مهم هذا اعترب املشرع الوطين أن. وإذا اكتشافه هذا

 ةقطع اقتىن أي شخص ييون قداملسألة احلرجة املتمثكلة يف محاية معاجلة األحيام النموذجية إىل  كما ال ترمي. الوطين
املعهد الدويل لتوحيد طكلبت من اليونسيو وجيدر التذكري بأن  عند اقتنائها.ما يكلزم من احتياطات  واختذثقافية حبسن نية 

من اتفاقيته لعام  4و 3املادتني يف هلا  املناسبة احلكلولبتقدمي املعهد  وقام األساسيةهذه املسألة  معاجلة القانون اخلاص
قد اختذ ما قطعة مقتين كان إذا  ما  حتديداليت تتيح عايري املبوجه خاص عكلى  من االتفاقية 4,4تنص املادة و  .1995

عن ملا توفره من معكلومات املشرتي احملتمل قد تعود بفائدة كبرية عكلى ئها، وهي معايري وقت اقتنااالحتياطات الالزمة 
العديد  صياغة يفذه املعايري هب ومت االسرتشاد نزاع ما.امليكلَّف بالبت يف وكذلك عكلى القاضي اخلطوات الواجب اختاذها، 

 .1995مدت اعتباراً من عام اليت اعتُ  الوطنية من التشريعات
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 1المرفق 
CLT-2011/CONF.208/COM.17/5 

 1/7/2011باريس، 
 األصل: إجنكليزي

 
 

 اللجنة الدولية الحاومية
 إلى بالدهم األصليةلتعزيز إعمدة الممتلامت الثقمفية 

 أو ردهم في كحملة االستيالء غير المشروع

 عشرة السمبعةالدورة 

 2011متوز/يوليو  1 -حزيران/يونيو  30باريس، مقر اليونسيو، 

 4رقم  التوصية

 املشروع،يف حالة االستيالء غري  إن الكلجنة الدولية احليومية لتعزيز إعادة املمتكليات الثقافية إىل بالدها األصكلية أو ردها
مشفوعة مببادئ توجيهية  أحيام منوذجيةإعداد اليت اعتمدهتا يف دورهتا السادسة عشرة بشأن  3بالتوصية رقم  وإذ تذّكر
املعهد الدويل لتوحيد القانون و اليونسيو  يَت أمان حتت رعايةتعمل  خرباء مستقكلني مؤلفة من جلنةصياغتها توىل ت لتفسريها

 ،اخلاص

 بالنظر إىل خربته يف حتقيق اتساق النظم القانونية،يف هذا املشروع  املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاصة كمبشار  وترحب

وتعر   الكلجنة الدولية احليومية يف دورهتا السابعة عشرةأعدته وقدمته إىل املشروع الذي جلنة اخلرباء عكلى  تشير -1
 ؛هلاعن تقديرها 

 لكلنتائج احملققة؛ ارتياحهاعن   ر وتعاألحيام النموذجية باستيمال  عكلماً  وحتيط -2

الدول األعضاء  املالحظات اليت أبدهتا التوجيهية التوضيحية هامبادئأن تدرج يف جلنة اخلرباء إىل  دعووت -3
عكلى توزيعها  الدويل لتوحيد القانون اخلاصاليونسيو واملعهد  أمانتا ستتوىل واليت املنظمتني تاواملراقبون يف ككل

 ؛الدول

 هاتتيحوأن  عكلى نطاق واسع إيضاحية مشفوعة مبذكراتاألمانة أن تنشر األحيام النموذجية من  طكلبوت -4
 ؛تشريعاهتا الوطنيةأو تعزيز إعداد فيها عند كي تنظر األعضاء  لكلدول 
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 النموذجية. بشأن استخدام األحياميف دورهتا التاسعة عشرة تقييماً أن تقّدم إليها  من األمانة وتطكلب -5


