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االتفاقية بشأن الوسائل اليت  1970 تشرين الثاين/نوفمرب 14اعتمد املؤمتر العام لليونسكو يف 
 .ُتستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة

االتفاقية، ابليوم الدويل األول ملكافحة االجتار غري هذه وحنتفل اليوم، بعد مرور مخسني عاماً على اعتماد 
 الثقافية، الذي اعتمدته الدول املائة والثالث والتسعون األعضاء يف اليونسكو ابإلمجاع.املشروع ابملمتلكات 

وميثل هذا اليوم مناسبة لتقييم التقدم احملرز يف تطبيق هذه الوثيقة التقنينية احلامسة، اليت أسفرت عن 
عتماد واثئق تقنينية تعزيز التعاون الدويل، والتشجيع على رد املمتلكات الثقافية، وأفضت أيضًا إىل ا

أخرى مثل اتفاقية املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص بشأن املمتلكات الثقافية املسروقة أو املصدرة 
 بطرق غري مشروعة.

أوهلا ، هلاالتصدي  علينا حتد�ت يتعّني على اعتماد االتفاقية، استجدت  ن عاماً و مخسوإذ مضى 
مؤخراً  ت تفاقميتتدور النزاعات، ال حيثاألثرية يف املناطق النطاق للمواقع  ةالنهب الواسععمليات 

. فقد هّيأ االضطراب يف حراسة املواقع األثرية ومراقبتها الظروف 19-بسبب تفشي جائحة كوفيد
 . بصورة ملموسة لالجتار غري املشروع ابملمتلكات الثقافية

إذ  ،التصدي له فهو التحدي الرقميالذي يتعني اً أما التحدي املستجد اآلخر بعد مرور مخسني عام
 . اً تشعبزداد طرق االجتار غري املشروع عرب اإلنرتنت ت ال تنفك

بيد أنه جيب إعادة أتكيد ما يلي بوضوح: ال يُستخدم االجتار غري املشروع ابملمتلكات الثقافية لتمويل 
الشعوب من تراثها ردون الذين جيمهربو القطع الفنية فعصاابت املافيا واملنظمات اإلرهابية فحسب؛ 

 .يف واقع األمر واترخيها، ويعيقون األعمال العلمية واألثرية، بطريقة غري قابلة للتدارك غالباً، يدمرون الرتاث
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ومن مث، متثل هذه الذكرى السنوية اخلمسني مناسبة للعمل اجلاد على تعزيز مكافحة هذه الظاهرة 
 املتنامية.

بطبيعة احلال، انسجامًا مع دورها التارخيي يف هذا اجملال.  الصدد يف هذاوستؤدي اليونسكو دورها 
فستواصل يف املقام األول دعم دوهلا األعضاء من أجل حتسني التشريعات الوطنية، وتوطيد التعاون 

 الدويل، وتدريب املهنيني العاملني يف جمال الثقافة واجلمارك وتزويدهم ابخلربة التقنية الالزمة.

 نشأي من العمل أيضاً مع عامة الناس، وال سّيما املشرتين احملتملني لألعمال املنهوبة، إذ الولكن ال بد 
لحملة اإلعالمية الكبرية اليت ، وهذه الفئة ابلذات هي الفئة املستهدفة لطلبالعرض إال بوجود ال

 . "الثمن احلقيقي للفن" حتت شعار استهلتها اليونسكو للتو

الدول  قيامهود بسبل عديدة منها اعتماد شهادات املنشأ على أوسع نطاق، و وميكن توسيع نطاق هذه اجل
 ، وتعزيز مراقبة حركة االجتار غري املشروع عرب اإلنرتنت.يف هذا اجملالقوات متخصصة  إبنشاء األعضاء

املبادرات الرامية إىل حتقيق هذه الغاية، ابلتعاون مع مجيع  كلوتعرب اليونسكو عن استعدادها لدعم  
شركائها، أي اإلنرتبول، واجمللس الدويل للمتاحف، ومنظمة اجلمارك العاملية، واملعهد الدويل لتوحيد 

 .ةالعديد املعنية القانون اخلاص، والشرطة اإليطالية، وغريها من اجلهات

ن من يقوم التوعية أبتشرين الثاين/نوفمرب، إىل  14املوافق وتدعو اليونسكو اجلميع، يف هذا اليوم 
 .ةذاكر اليعّد ضالعاً يف �ب الشعوب و  إمنا ،ئهأو شراعمل فين منهوب بسرقة عمل فين، أو بيع 


