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مقدمة
 

إن إخراج املمتلكات الثقافية والقطع األثرية من مكانها أو من بلدها األصيل لهو فعل يهدد الهوية 
الوطنية والذاكرة الجماعية ويطمس املعلومات التاريخية للبرشية جمعاء.

50 عاما عىل أول خطوة بارزة اتُخذت دوليا لحماية املمتلكات الثقافية أال وهي  وبعد مرور نحو 
اعتماد اتفاقية بهذا الشأن من جانب اليونسكو يف عام 1970، من امُلحزن أن يكون االتجار الدويل غري 

املرشوع باملمتلكات الثقافية والجرائم ذات الصلة بها ال يفتأ يتزايد.

دون  املسألة  بهذه  خاصة  عوامل  هو  ما  منها  عديدة  لعوامل  الثقافية  باملمتلكات  االتجار  ويزداد 
غريها، مثل تنامي سوق الفنون وارتفاع إمكانيات الوصول إىل املواقع األثرية، ومنها ما هو عوامل 

عامة متصلة بالجريمة، مثل الجريمة املنظمة، والعوملة.

زد عىل ذلك أن التدمري العنيف للممتلكات الثقافية خالل الرصاعات املسلحة اشتد لدرجة مخيفة يف 
السنوات األخرية، مع االنتهاكات املتكررة للمواقع الثقافية. وأظهرت الرصاعات يف أفغانستان وليبيا 
ومايل وسوريا والعراق، عىل سبيل املثال، أنه ال يمكن فصل حماية الرتاث عن حماية األرواح البرشية.

املمتلكات  تدمري  أن   1998 لعام  األسايس  روما  نظام  أحكام  يف  الدولية  الجنائية  املحكمة  واعتربت 
الثقافية جريمة حرب ألنها تضعف أسس السالم وتعيق املصالحة عند انتهاء األعمال القتالية.

املنشأ والعبور  بلدان  للحدود تطال  الثقايف جريمة خطرية وعابرة  بالرتاث  واالتجار غري املرشوع 
والوجهة النهائية. ويشكل االتجار بالقطع األثرية يف مناطق النزاع مصدرا هاما لتمويل الجماعات 

اإلرهابية. 

وهذا ما دفع عدة بلدان ومنظمات دولية إىل بذل الجهود 
للتوعية بأهمية حماية الرتاث الثقايف. ومعركة اإلنرتبول 
بدأت يف  الثقافية  املمتلكات  التي تستهدف  الجرائم  ضد 
فنية  قطع  بشأن  دولية  نرشة  أول  بإصدار   1947 عام 

مرسوقة.

غري أن فعالية اإلنرتبول يف هذا املجال من فعالية شبكته، 
وما يحول دون التعاون الدويل ملكافحة هذه الجريمة هو 
متفرغة  متخصصة  لوحدة  البلدان  من  العديد  افتقار 
ملكافحة الجرائم التي تستهدف املمتلكات الثقافية. وعدم 
وجود هذه الوحدات املتخصصة يعيق فهم هذه املشكلة 

بصورة أعمق وإمكانية مكافحة الجرائم بفعالية.

ويتم يف هذه الكراسة عرض الدور الذي يمكن أن تؤديه 
وحدة متخصصة، وتقديم املشورة بشأن كيفية إدماجها 
التي  اإليجابية  النتائج  الوطنية، وتوضيح  الهيكليات  يف 

يمكن لوحدة متفرغة تحقيقها. 

)النرشة األوىل، 23 كانون الثاني/يناير 1946
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ظاهرة االتجار غري املرشوع باملمتلكات الثقافية

يتلقى اإلنرتبول كل يوم معلومات من مصادر مختلفة عن االعتداءات املتعمدة عىل الرتاث 
الثقايف مثل الرسقة والسلب والحفريات غري املرشوعة واالحتيال. وحجم املشكلة الحقيقي 
يمكن تقديره ليس إال؛ لكن من الواضح لإلنرتبول أن معدل هذه الجريمة املربحة آخذ يف 

االزدياد يف جميع أنحاء العالم وأن ما من منطقة يف العالم يف مأمن منها.

يشمل  الثقافية  باملمتلكات  املرشوع  غري  االتجار  أن  هو  تعقيدا  الظاهرة  هذه  يزيد  ومما 
أنواعا ال يُحىص عددها ومختلفة من حيث الثقافات والفرتات واملواد واملناطق واألحجام 

والرموز، وأن دوافع من يقف وراء االتجار بها مختلفة. 

تغذيه  الثقافية،  األنصاب  إىل  الفنية  األعمال  الثقافية، من  بالقطع  املرشوع  واالتجار غري 
عوامل عديدة، منها ما هو مرتبط باملسألة يف حد ذاتها أال وهو اتساع سوق الفنون الدولية، 
وامليل إىل استخدام سوق اآلثار لغسل األموال، وازدياد سهولة الوصول إىل املعالم واملواقع 
ر فرص تحقيق  األثرية. ومنها ما هو عام أال وهو قلة املخاطر التي ينطوي عليها وتوفُّ
أرباح طائلة منه من جانب شبكات الجريمة املنظمة، والحدود املفتوحة، وعدم االستقرار 

السيايس، والفساد يف بعض البلدان. 

وتزوير القطع الفنية وحتى القطع األثرية هو أيضا جريمة معقدة تخلف عواقب عىل الفن 
والثقافة واالقتصاد. ويف حني أن دور املزادات العلنية ال تنفك تسعى ملعرفة منشأ القطع 

املعروضة للبيع، ما برحت أجهزة إنفاذ القانون عموما تقلل من خطورة هذه الجريمة.

وهذه التجارة غري املرشوعة باملمتلكات الثقافية شديدة التنسيق وتقوم عىل أركان شتى، 
إىل  تضاف  خاصة  قوانني  تدعمها  أن  عىل  لها  التصدي  الوطنية  للسلطات  ينبغي  ولذلك 

صلب الترشيعات الدولية.

وهذه الجرائم، بسبب طبيعتها عرب الوطنية، كثريا ما تطال بلدانا مختلفة بنظم قضائية 
مختلفة، مما يتيح ألفراد ومجموعات منظمة استغالل الثغرات ومكامن الضعف املوجودة 

يف هذه البلدان. 

ومن أبرز الصعوبات التي تعرتض أجهزة إنفاذ القانون عدم احتالل هذه الجريمة مكانًة 
بارزًة يف املجال العام قياسا بالجرائم املتصلة باملخدرات أو االتجار بالبرش عىل سبيل املثال. 

واتخذ عدد من البلدان واملنظمات خطوات معينة ملكافحة ارتفاع عدد الرسقات من املتاحف 
الفنية.  القطع  لدى هواة جمع  املوجودة  الخاصة  واملمتلكات  األثرية  واملواقع  والكنائس 
ولكن وعىل الرغم من هذه الجهود، يجب عىل املجتمع الدويل والحكومات امليض يف تعزيز 

ما لديهما من أدوات مختلفة لوضع حد لها.
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مثال، لوحة فنية مزيفة إىل )اليسار( واألصلية إىل )اليمني( »Ritratto Femminile« بواسطة   
.Giorgio de Chirico
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تاريخ الجريمة التي تستهدف الرتاث الثقايف

1946، ساعد اإلنرتبول أجهزة إنفاذ القانون يف جميع أنحاء العالم عىل مكافحة رسقة  يف عام 
املمتلكات الثقافية واالتجار بها، وأصدر أول نرشة دولية تتعلق بالقطع الفنية املرسوقة املطلوب 

بشدة العثور عليها.

اإليطايل  الدرك  جهاز  داخل  متخصصة  وحدة   1969 عام  يف  ينشئ  بلد  أول  إيطاليا  وكانت 
)Carabinieri( لحماية الرتاث الثقايف.

ويف العام التايل أي عام 1970، اعتمدت اليونسكو »االتفاقية املتعلقة بالتدابري الواجب اتخاذها 
التي  مرشوعة«،  غري  بطريقة  الثقافية  املمتلكات  ملكية  ونقل  وتصدير  استرياد  ومنع  لحظر 
التدابري  هي:  رئيسية  مجاالت  ثالثة  يف  إجراءات  تتخذ  أن  فيها  األطراف  الدول  من  تقتيض 

الوقائية، واإلعادة واالسرتداد، والتعاون الدويل. 

عمليات  من  الثقافية  املمتلكات  لحماية  »ضمانا  ييل:  ما  عىل  االتفاقية  تنص  ذلك،  عىل  عالوة 
الدول بأن تنشئ يف أراضيها  امللكية بطريقة غري مرشوعة، تتعهد  االسترياد والتصدير ونقل 
د بعدد كاف من  دائرة وطنية أو أكثر لحماية الرتاث الثقايف، حيث ال توجد هذه الدائرة، تزوَّ

املوظفني األكفاء للقيام باملهام التالية بصورة فعالة«.

املعهد  اتفاقية  إعداد  الدويل تمثلت يف  اتُخذت خطوة هامة أخرى عىل الصعيد   ،1995 ويف عام 
الدويل لتوحيد القانون الخاص )يونيدروا( بشأن املمتلكات الثقافية املرسوقة أو املصدرة بطرق 
غري مرشوعة«. ونوهت االتفاقية إىل أهمية دور الرشكات الخاصة يف مكافحة االتجار باملمتلكات 
الثقافية، وفرضت عىل الجهات املشرتية واجبا أساسيا أال وهو توخي »العناية الواجبة« عرب بذل 
ما يكفي من جهود للتحقق من أي وسائل متاحة لتحديد ما إذا كانت القطعة األثرية أو الفنية 

مرشوعة. 

الدويل  التعاون  2000 إىل أهمية  املتحدة نوهت يف عام  العامة لألمم  كذلك األمر، فإن الجمعية 
الوثيق ملكافحة االتجار باملمتلكات الثقافية والجرائم ذات الصلة وذلك يف اتفاقية األمم املتحدة 
االتجار  ملنع  فائقة  أهمية  االتفاقية  ولهذه   .)2000( الوطنية  عرب  املنظمة  الجريمة  ملكافحة 
باملمتلكات الثقافية والتحقيق فيه ومالحقة الضالعني فيه، فضال عن إعادة املمتلكات الثقافية 

املرسوقة/املهربة إىل موطنها واسرتدادها.

ويف السياق نفسه، أصدرت األمم املتحدة ومجلس األمن التابع لها يف عام 2015 قرارات ملكافحة 
هذه الجريمة عرب الوطنية تتسم ثالثة منها بأهمية خاصة وهي:

قرارا مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 2199/2015 و2253/2015 - اللذان شكال خطوة هامة 
الثقافية هو  أن االتجار غري املرشوع بالقطع  الثقايف، ألنهما أشارا إىل  الرتاث  يف تاريخ حماية 
مصدر تمويل للجماعات اإلرهابية. ويف املقابل، يطلب القراران من الدول األطراف اتخاذ تدابري 
غري  بطريقة  املصدرة  والسورية  العراقية  الثقافية  باملمتلكات  »االتجار  ملنع  قانونا  ملزمة 

مرشوعة وذلك بمساعدة اليونسكو واالنرتبول وأبرز رشكائهما«.

قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 2322/2016 الذي، يف جملة أمور، يحث الدول عىل إقامة 
باملمتلكات  االتجار  ومكافحة  ملنع  والقضاء  القانون  إنفاذ  أجهزة  بني  النطاق  واسع  تعاون 

الثقافية التي قد تعود بالربح عىل املجموعات اإلرهابية.
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ملاذا وحدة متخصصة عىل الصعيد الوطني؟

ردا عىل ازدياد عدد االعتداءات التي ينفذها تنظيم داعش ضد الرتاث الثقايف يف سوريا والعراق، 
أطلقت البعثتان الدائمتان إليطاليا واألردن، باالشرتاك مع اإلنرتبول واليونسكو ومكتب األمم 
إنسانية:  الثقايف - رضورة  الرتاث  باملخدرات والجريمة، مبادرة تسمى »حماية  املعني  املتحدة 
وشبكات  اإلرهابية  الجماعات  قبل  من  بها  واالتجار  الثقافية  املمتلكات  تدمري  ضد  معا  العمل 

الجريمة املنظمة«. 

ويهدف املرشوع إىل استحداث أدوات عملية وحلول فعالة ملكافحة االتجار غري املرشوع بالرتاث 
الثقايف وتبيان الثغرات يف الترشيعات الوطنية والدولية من أجل حمايته يف جميع أنحاء العالم.

وعقدت أربعة اجتماعات يف الفرتة من أيلول/سبتمرب 2015 إىل أيلول/سبتمرب 2016 ُوضعت يف 
نهايتها قائمة بإجراءات رئيسية يُقرتح اتخاذها.

ال  الوطني، حيث  الصعيد  عىل  إنشاء وحدات رشطة متخصصة  يف  اإلجراءات  هذه  أحد  وتمثل 
توجد، تتفرغ لحماية الرتاث الثقايف عرب التحقيق يف حاالت االتجار باملمتلكات الثقافية، مع قاعدة 
بيانات وطنية موصولة بـ »قاعدة بيانات اإلنرتبول لألعمال الفنية املرسوقة«. وينبغي للحكومات 
التدريب املخصصة للموظفني وأن تنظم برامج تدريب ملوظفي  الوطنية أيضا أن تزيد برامج 

الجمارك الجدد املخصصني حرصا لحماية الرتاث الثقايف عىل الحدود.

والخرباء الدوليون املعنيون وافقوا باإلجماع عىل أن عدم وجود وحدة وطنية متخصصة يحول 
املرشوع  غري  االتجار  مكافحة  عىل  القدرة  ويعيق  عميقا  فهما  املعقدة  املشكلة  هذه  فهم  دون 
بدون جهات مرجعية  الوحدات هذه  بناء شبكة  يمكن  فعال. وال  الثقافية عىل نحو  باملمتلكات 

وطنية متفرغة لهذه املسألة. 
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إن تزوير األعمال الفنية ظاهرة ال تنفك تزداد ويجب عدم التقليل من شأنه. وهو 
يمكن أن يشمل مجرد نسخ لقطعة فنية يمكن بيعها بسعر عال لقاء كلفة ال تُذكر، 
والتدخل بلمسة طفيفة يف قطعة فنية للقيام زورا بنسبها إىل فنان معروف. وكال 
النوعني يمكن أن يستتبعا عىل دور املزادات العلنية دفع تعويضات ضخمة إذا تبنّي 

بعد البيع أنهما غري أصليتني.

األثرية  القطع  ثلث  أن  فاتضح  للتزوير.  معرضة  أيضا  هي  األثرية   والقطع 
يف  اللبنانية  الرتكية  الحدود  عىل  ُضبطت  التي  قطعة   16  000 عددها   البالغ 

الفرتة 2015-2016 كانت مزيفة.

ويف ما ييل فوائد وجود وحدات وطنية متفرغة:

تحسني التنسيق عىل الصعيدين الوطني والدويل بني أجهزة إنفاذ القانون من خالل 	 
االتجار غري  املشتبه يف تورطها يف  الشبكات اإلجرامية  املعلومات عن  جمع وتبادل 

املرشوع باملمتلكات الثقافية املرسوقة.

وعن 	  اإلجرامية  الشبكات  هذه  بني  القائمة  الصالت  عن  الكشف  عىل  القدرة  زيادة 
تهريبها  وطريقة  ووجهاتها  مساراتها  تتبع  عرب  والثقافية  األثرية  القطع  حركة 

واألنشطة اإلجرامية األخرى ذات الصلة.

لتنسيق 	  الحكوميني  واملسؤولني  الرشطة  بني  والرشاكة  التواصل  فرص  تعزيز 
غري  واالتصاالت  املحادثات  وتكثيف  املشرتكة.  والعمليات  واألعمال  السياسات 
الرسمية عىل الصعيد الدويل وبني اإلدارات وتوثيق العالقات بني املوظفني العاملني 

يف الوحدات املتخصصة.

تقترص 	  ال  معقدة  جريمة  وهذه  الفنية؛  القطع  تزوير  مكافحة  عىل  القدرة  زيادة 
عواقبها عىل الفن والثقافة، بل يمكن أيضا أن تدر أرباحا هائلة عىل املجرمني بكلفة 

قليلة.

الثقافية 	  القطع  باسترياد  املتعلقة  املستندات  تزوير  عن  للكشف  التعاون  زيادة 
وتصديرها ومصدرها ورشائها، وهذه مشكلة تواجهها هيئات الجمارك والجهات 

املشرتية يف العالم أجمع.

زيادة القدرة عىل منع االحتيال والتحقيق فيه سواء يف امليدان أو عىل شبكة اإلنرتنت.	 

تحسني مستوى تحليل طريقة عمل املجموعات اإلجرامية الضالعة يف الجرائم التي 	 
تستهدف القطع الفنية وذلك لفهم آليات وأساليب عملها بشكل أفضل.

سبيل 	  فعىل  والعموم:  الخاص  القطاع  لتوعية  عامة  سياسات  وضع  عىل  املساعدة 
املثال، يمكن للوحدات أن توجه املدعني العامني يف مجال املعاقبة عىل ارتكاب هذه 

الجريمة الخاصة.

إال  أن توفره  للغاية ومكافحتها تتطلب مستوى كفاءة ال يمكن  الجريمة معقدة  إن هذه 
وحدة متخصصة تضم أفرادا مدربني تدريبا عاليا. 

للمعاهدات  تطبيق  الفنية« مجرد  »األعمال  يف  إنشاء وحدة متخصصة  اعتبار  ينبغي  وال 
الدولية أو االتفاقات الثنائية وتقيّد بها، بل ينبغي أن يكون مرشوعا تضطلع به البلدان يف 
الثقافية، ولحفظها  الثقايف وهويتها  لتاريخها وتراثها  العالم دفاعا وصونا  أنحاء  جميع 

واملحافظة عليها لألجيال املقبلة لتتأملها وتغذي الروح بها.

إن تاريخ البرشية معرض للخطر يف هذه املعركة ضد االتجار غري املرشوع باألعمال الفنية 
وتزويرها يف العالم. كل بلد يستطيع وينبغي أن يساهم فيها.
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أهمية قواعد البيانات الوطنية

كثرية هي األسباب التي تجعل قواعد البيانات الوطنية رضورية يف تعقب األعمال الفنية 
املرسوقة والكشف عنها.

يمكن أن تبقى القطع املرسوقة أو املفقودة خارج السوق لفرتة زمنية ال يمكن التنبؤ 	 
أو  املرشوعة  السوق  يف  للبيع  الظهور  إىل  تعود  أن  قبل  سنوات،  تكون  ما  غالبا  بها، 
عن  املرسوقة  القطع  إبعاد  إىل  املحرتفون  املجرمون  يلجأ  ما  وغالبا  السوداء.  السوق 
األنظار عىل أمل أن تنساها السلطات أو أن تضعف همتها يف البحث عنها مقارنة بهمتها 

فور اختفائها – إال إذا كانت معروفة جيدا.

بعد 	  فنيا  عمال  الفور  عىل  يشرتي  أن  الفنية  القطع  يهوى جمع  لشخص  أيضا  يمكن 
رسقته، ولكن يمكن أن تظهر هذه القطعة الفنية من جديد يف السوق بعد فرتة طويلة 

وذلك ألسباب عديدة )الوفاة، مشاكل مع القضاء، محاولة البيع(.

يجوز أن يقوم املجرمون أيضا بتقسيم وتقطيع لوحة واحدة إىل عدة أعمال فنية أصغر 	 
لتجنب التحقيق والكشف عن اللوحة املرسوقة.

ومن أبرز الصعوبات التي يتم اعرتاضها عند العمل يف إطار دويل هي تعدد واختالف 	 
الطرائق املستخدمة لتسجيل الرسقات والجرائم التي تستهدف األعمال الفنية بتعدد 

واختالف البلدان املعنية.

ومعظم أجهزة إنفاذ القانون يف العالم تُدرج الجرائم التي تستهدف األعمال الفنية واألعمال 
الفنية املرسوقة كجانب من قاعدة بيانات للممتلكات املرسوقة أوسع نطاقا وأعّم، ال من 
عىل  الصعب  من  يجعل  وهذا  الفنية.  األعمال  لتصنيف  خصيصا  ُصممت  بيانات  قاعدة 

الجهات املشرتية املحتملة تطبيق مبدأ العناية الواجبة.

ولهذا السبب، يشجع اإلنرتبول البلدان عىل إنشاء قاعدة بيانات وطنية مخصصة لألعمال 
الفنية تديرها وحدة إنفاذ للقانون متخصصة تضم موظفني مدربني تدريبا عاليا، وعىل 

وصل قاعدة البيانات هذه بقاعدة بيانات اإلنرتبول لألعمال الفنية املرسوقة.

االتفاقيات  تطبيق  عىل  قدرة  أشد  البلدان  وتصبح  أقوى  عاملية  شبكة  إنشاء  يمكن  وبذا، 
الدولية املتعلقة بمكافحة االتجار غري املرشوع بالرتاث الثقايف.
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تجارب البلدان: 
وحدات متخصصة داخل هيكليات مختلفة

يلزم دمج الوحدة املتخصصة يف الهيكليات الوطنية وفقا لواليتها القضائية بحيث يتسنى 
وتُعرض  البلد.  باختالف  األمر  هذا  ويختلف  الفعالية،  من  ممكن  قدر  بأقىص  العمل  لها 

أدناه تجارب ثالثة بلدان لديها وحدات متخصصة مدمجة يف هيكليات مختلفة. 

توفر  وهي  اإليطايل،  الدرك  جهاز  من  جزءا  تشكل  إيطاليا  يف  املتخصصة  الوحدة  إن 
املعلومات البيانات واملعلومات االستخبارية للمكتب املركزي الوطني يف روما، يف حني أن 
بوينس  الوطني يف  املركزي  للمكتب  مبارشة يف  ُدمجت  األرجنتني  املتخصصة يف  الوحدة 
آيرس، ويف الواليات املتحدة، تعمل وحدة مكافحة الجريمة التي تستهدف األعمال الفنية 

عىل املستوى الفدرايل. 

دراسة حالة - إيطاليا

CARABINIERI :الوحدة اإليطالية املتخصصة

)مقر حماية الرتاث الثقايف يف جهاز الدرك اإليطايل(  

التاريخ والهيكلية
1969، وُحدد دوره  أنشئ مقر حماية الرتاث الثقايف التابع لجهاز الدرك اإليطايل يف عام 
رسميا يف عام 1992 بموجب مرسوم وزاري وتمت بلورته بموجب مرسوم رئايس يف عام 
2001. وهو، شأنه شأن جميع فروع جهاز الدرك اإليطايل، يؤدي دورا مزدوجا فهو يقوم 

مقام هيئة رشطية وهيئة عسكرية. وبسبب اختصاصاته املحددة، يؤدي أيضا دور املجلس 
االستشاري لوزارة الثقافة.

التي  التنسيقية  الجهة  الثقايف  الرتاث  حماية  مقر  تعترب  محددة  وطنية  ترشيعات  وثمة 
تتعامل مع أجهزة إنفاذ القانون اإليطالية واألجنبية عىل حد سواء واملؤسسات الدولية. 
والفروع  البلد  أرايض  املوجودة عىل  الفروع  بالتنسيق مع سائر  كله  البلد  يعمل يف  وهو 
التابعة  واملكاتب  األخرى،  الرشطة  وقوات  اإليطايل،  الدرك  لفيلق جهاز  التابعة  الخاصة 

.)MiBACT( لوزارة أنشطة الرتاث الثقايف والسياحة

ويتألف املقر املذكور من مكتب مركزي يضم ثالثة أقسام )اآلثار واآلثار القديمة العهد 
والفن الحديث والتقليد( و15 وحدة يف املناطق تسمى Nuclei تتوىل مهام يف هذه املناطق 

وبني املناطق، باإلضافة إىل وحدة فرعية يف صقلية. 

وعىل الصعيد الدويل، يؤدي املقر دور جهة االرتباط لإلنرتبول ويوروبول، ويقدم دعما يف 
الفرتة من  العراق يف  السالم، عىل غرار ما فعله يف  إىل عمليات حفظ  مجاالت متخصصة 
بلدان  يف  الجمارك  وموظفي  الرشطة  ألفراد  التدريب  أيضا  يوفر  وهو   .2006 إىل   2003

يف  املوجودة  الوطنية  األثرية  القطع  اسرتجاع  مجاالت  يف  وذلك  طلبها  عىل  بناء  أخرى 
املتاحف وضمن املجموعات الخاصة يف الخارج.

10

الثقايف الرتاث  لحماية  وطنية  وحدات  استحداث 



Operational Department 
TPC Unit TPC Ancona 

Commander 

Unit TPC Bari 

Unit TPC Bologna Unit TPC Cosenza 

Unit TPC Firenze Unit TPC Genova 

Unit TPC Monza Unit TPC Napoli 

Unit TPC Torino Unit TPC Cagliari 

Sub-Unit  TPC 
Siracusa 

Command Unit 

Antique Section 

Archaeology Section 

Modern Art and 
Counterfeiting Section 

Personnel Section 

Operation and Logistic 
Section 

Data Processing Unit 

Unit TPC Venezia Unit TPC Palermo 

Unit TPC Roma 

Unit TPC Perugia 

      Unit TPC Udine 

Group TPC  Deputy Commander 

Training and Study Section 

Command Office 

The Carabinieri Command for the Protection of Cultural Heritage 

 

An Officer is located, as expert, at the Permanent 
Delegation of Italy to UNESCO in Paris. 

األنشطة

إجراء تحقيقات خاصة للكشف عن مرتكبي الجرائم التي تستهدف الرتاث الثقايف - 	 
الرسقة، استالم املمتلكات املرسوقة، التنقيب عن اآلثار بدون ترخيص، التقليد والتزوير 

- واستعادة املمتلكات التي أُخرجت من مكانها بشكل غري قانوني؛

ومواقع 	  خالبة  بطبيعة  تتميز  التي  واملناطق  والبحرية  الربية  األثرية  املواقع  مراقبة 
الرتاث العاملي التي حددتها اليونسكو، وذلك باالستعانة بالطائرات والرشطة الخيالة 

وزوارق الدوريات والغواصني.

ورشاء 	  بيع  عمليات  فيها  تتم  التي  واملعارض/األسواق  التجارية  األنشطة  مراقبة 
املمتلكات الثقافية؛

التحقق من التدابري األمنية يف املتاحف واملكتبات ودور املحفوظات؛	 

التحقق من كتيّبات موجودات دور املزادات العلنية ومواقع التجارة اإللكرتونية؛	 

إدارة قاعدة بيانات املمتلكات الثقافية التي أٌخرجت من موطنها بصورة غري قانونية؛	 

ملكاتبها 	  والسياحة، وبالتايل  الثقايف  الرتاث  أنشطة  لوزارة  املتخصصة  املشورة  إسداء 
املوجودة يف املركز واألطراف؛

املشاركة يف أعمال الوحدات الوطنية والدولية املعنية بمعالجة األزمات لضمان سالمة 	 
وانتشال األعمال الفنية واملمتلكات الثقافية يف املناطق املترضرة من الكوارث الطبيعية. 
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قاعدة البيانات

إلجراء  هامة  أداة  إىل  يستند  الثقايف  الرتاث  حماية  ومقر  املايض  القرن  ثمانينيات  منذ 
تحقيقاته أال وهي »قاعدة القطع األثرية الثقافية التي أُخرجت بصورة غري مرشوعة« 
التي تتضمن معلومات عن القطع األثرية الالزم العثور عليها، سواء أكانت إيطالية أم 

أجنبية املنشأ، وعن الجرائم ذات الصلة بهذه القطع.

باآلثار  متعلقة  قانونية  حالة غري   176  976 قدره  بما  البيانات سجالت  قاعدة  وتشمل 
ونحو 6.2 مليون قطعة أثرية وأكثر من 220 615 صورة. 

 
Unite4Heritage فريق العمل

أنشأت وزارة الرتاث الثقايف مؤخرا، بالتعاون مع مقر حماية الرتاث الثقايف، فريق عمل 
جاهزا للتحرك يف مهلة قصرية وقادرا عىل العمل يف ظروف فائقة الصعوبة. وهو يضم 
30 فردا من جهاز الدرك اإليطايل و30 موظفا من الوزارة، منهم قائد الفريق والفريق 

املعني بقاعدة البيانات وفريق التدخل وفريق الدعم والتدريب.

ويتم إيفاد فريق العمل يف ثالث حاالت هي: الكوارث الطبيعية وبعثات حفظ السالم وما 
قبل الرصاع أو بعده. وإيفاده إىل الخارج مرهون باتفاق تقني مع اليونسكو.

واملرة األوىل التي أُوفد فيها فريق العمل كانت إىل وسط إيطاليا بعد الزالزل التي رضبت 
املنطقة يف عام 2016 إلنقاذ جميع القطع الثقافية املنقولة وتصنيفها وخزنها بأمان ملنع 
ترضرها أو اختفائها. وتمكن فريق العمل من إخراج أكثر من 000 9 قطعة أثرية من 

تحت األنقاض. 

GEMINI حالة تكللت بالنجاح - عملية

يف أيار/ مايو 2016، عثرت الرشطة األوكرانية يف أوديسا عىل 17 قطعة فنية كانت قد 
 .2015 رسقت من متحف كاستلفيتشيو يف فريونا )إيطاليا( يف ترشين الثاني/ نوفمرب 
وأدت تحقيقات إضافية إىل اعتقال أفراد العصابة الذين رسقوها. وجاء اعتقالهم ثمرًة 
لستة أشهر من التحقيقات التي أجرتها قوات الرشطة يف إيطاليا وأوكرانيا ومولدوفا 
بدعم من اإلنرتبول الذي سجل اللوحات يف قاعدة بياناته لألعمال الفنية املرسوقة، ونرش 

ست لوحات منها يف شكل ملصق خاص.

 

WWW.INTERPOL.INT

19 November 2015
Castelvecchio Civic Museum in Verona, Italy 

17 MASTERPIECES WORTH  
EUR 20 MILLION WERE STOLEN 

Italy’s Carabinieri for the Protection of Cultural Heritage  
and the Questura of Verona are leading the investigation. 

If you have any information about the theft or the location  
of these paintings, please contact :

Details and photos of other stolen masterpieces can be found at http://www.interpol.int/News-and-media/News/2015/N2015-205

«Madonna della quaglia» 
Made by Antonio di Puccio named Pisanello

Tempera on board 
Size 54x32 cm

Inventory 164-1B 0090

Saint Girolamo
Made by Jacopo Bellini

Tempera on board 
Size 95x65 cm

Inventory 876-1B0306

«Holy Family with a Saint» 
Made by Andrea Mantegna, 

Tempera on canvas 
Size 76x55,5 cm 

Inventory 855-1B0087

«The banquet of Baltassar»
Made by Jacopo Tintoretto, 

Painting oil on board 
Size 26,5x79 cm

Inventory 264-1B0229

«Portrait of Marco Pasqualigo»
Made by Domenico Tintoretto

Painting oil  on canvas
Size 48x40 cm 

Inventory 6707-1B0158

«The Lady of Licnidi» 
Made by Peter Paul Rubens

painting oil on canvas
Size 76x60 cm 

Inventory 1779-1B0166 

Carabinieri T.P.C.
tel: +39 06 69 20 30 1 
email: tpc@carabinieri.it

INTERPOL General Secretariat
tel: +33 (0) 4 72 44 76 76
email: edps-sc-woa@interpol.int

جهاز الدرك اإليطايل 

Carabinieri ينقذ أعمال 

فنية من الكنيسة التي دمرت 

نتيجة الزالزل
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الهيكلة امليدانية

الحجز القضائي

مكتب التحقيق يف الجرائم ضد 	 
الرتاث الفني والتاريخي )أفراد من 

لواء الجيش(
مكتب التحقيق يف الجرائم التي 	 

تستهدف القطع الباليونتولوجية  
)أفراد من لواء الجيش(

مكتب مكافحة الجرائم ضد اآلثار 	 
)أفراد من لواء الجيش(

مكتب الرشطة القضائية	 

قاعدة بيانات وطنية 	 
للممتلكات الثقافية املرسوقة

التحليل الجنائي	 

التحقق من املمتلكات الثقافية 	 
واألعمال الفنية الواردة من 

الرشطة االتحادية األرجنتينية

املحفوظات	 

قسم التحقيق يف الجرائم التي تستهدف شعبة حماية املمتلكات الثقافية
املمتلكات الثقافية 

إدارة حماية الرتاث الثقايف

املديرية العامة للتعاون الدويل

دراسة حالة - األرجنتني

املركز الوطني لحماية الرتاث الثقايف
 

 

 

 
 

التاريخ والهيكلية

ُعدل الدستور الوطني يف عام 1994 لتضمينه قوانني لحماية الرتاث الثقايف يف األرجنتني، ولكن 
الرشطة االتحادية األرجنتينية لم تنشئ مركزا وطنيا لحماية الرتاث الثقايف إال يف عام 2002. 

اعتقاالت وصودرت قطع مرسوقة  القسم من حل قضايا معقدة عديدة، فجَرت  وتمكن 
وأُعيدت أخرى إىل أصحابها الرشعيني. وقام موظفون فيه بالتوعية بهذه املشكلة من خالل 

تنظيم أنشطة تدريبية واجتماعات ألفرقة عاملة وندوات واملشاركة فيها.

ويف ضوء ذلك، ُرفع مستوى القسم يف عام 2015 ليصبح إدارة حماية الرتاث الثقايف التي 
تضم شعبة حماية املمتلكات الثقافية وقسم التحقيق يف الجرائم الثقافية. 
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قاعدة البيانات الوطنية للممتلكات الثقافية املرسوقة

واملجلس  الوطنية  الثقافة  وزارة  مع  بالتعاون  األرجنتينية،  االتحادية  الرشطة  وضعت 
الدويل للمتاحف، قاعدة بيانات وطنية للممتلكات الثقافية املرسوقة. وهي تتضمن حاليا 

بيانات عن أكثر من 500 4 قطعة.

ولقاعدة البيانات سمة خاصة بها أال وهي أنها مصدر بيانات تفاعيل متاح للعموم إذ يف 
وسع أي شخص االطالع عليها من خالل املوقع www.interpol.gov.ar، باختيار العنوان 

»Protección del Patrimonio Cultural« )حماية الرتاث الثقايف(.
 

األنشطة

قطعة   10  800 من  أكثر  استعادة  من  اآلن  األرجنتينية حتى  املتخصصة  الرشطة  تمكنت 
ثقافية، منها نحو 288 4 قطعة فنية و865 4 قطعة أثرية و271 1 قطعة باليونتولوجية، 
أعيدت إىل أصحابها الرشعيني. وباإلضافة إىل ذلك، أعيد أربعة أطنان من األحفوريات إىل 

أوطانها لتصبح أضخم كمية من األحفوريات تعاد إىل موطنها يف العالم. 
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قضية تكللت بالنجاح

استعادة 5 لوحات ُسقت من صالة عرض فنية

يف ترشين الثاني/ نوفمرب 2015، اتصلت السلطات القضائية بإدارة حماية الرتاث الثقايف 
للتحقيق يف عملية سطو بالسالح استهدفت صالة عرض فنية تدعى Rubbers موجودة يف 

حي ريكوليتا يف بوينس آيرس.

واحتجز الجاني، وهو شاب يافع، أحد العاملني يف الصالة تحت تهديد السالح قبل رسقة 
خمس لوحات للفنان األرجنتيني الشهري لويس فيليبي نو كانت معروضة للبيع.

وطلبت الرشطة التابعة لهذه اإلدارة من السلطات القضائية أن تصدر فورا وثيقة تطلب 
البحث عن هذه اللوحات داخل البلد وخارجه وضبطها ملنع بيعها أو تصديرها بصورة غري 
مرشوعة، ومن ثم طلبت من األمانة العامة لإلنرتبول أن تنرش صورا لها وتطلب العثور 

عليها وأن تدرجها يف قاعدة البيانات الوطنية.

وتمكن املحققون من التعرف عىل املشتبه فيه من خالل معاينة لقطات فيديو من الصالة 
وتحليل أرقام الهواتف التي استخدمت يف املكاملات. ُعثر عىل اللوحات الخمس يف شاحنة 
للتقيّد  الالزم ضمانا  التحقق  إجراء  بعد  بالبالستيك.  ملفوفة  فيه  للمشتبه  عائدة لرشيك 

باألحكام القانونية، أعيدت إىل مالكها الرشعي. 
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املوظفون الخاصون يف الفريق املعني بمكافحة الجرائم املتعلقة باألعمال الفنية 
واملعينون يف املكاتب امليدانية يف الواليات املتحدة

فريق مكافحة الجرائم التي تستهدف األعمال الفنية، املقر، واشنطن العاصمة

برنامج مكافحة رسقة األعمال الفنية

شعبة التحقيقات الجنائية

شعبة املسائل الجنائية والسيربية واملواجهة والخدمات

مكتب التحقيقات الفدرايل

وزارة العدل األمريكية

دراسة حالة: الواليات املتحدة األمريكية

التابع  الفنية  األعمال  استهداف  جريمة  مكافحة  فريق 
الفنية  لألعمال  الوطني  وامللف  الفدرايل  التحقيقات  ملكتب 

املرسوقة
التاريخ والهيكلية

شكل مكتب التحقيقات الفدرايل يف عام 2004 فريق تدخل رسيع ليُعنى بمكافحة الجرائم 
التي تستهدف األعمال الفنية وذلك يف أعقاب نهب املتحف الوطني العراقي يف بغداد. وهذا 
الفريق الذي بدأ بثمانية أعضاء أضحى يضم 22 فردا متخصصا، كل واحد منهم مسؤول 
عن معالجة قضايا الجرائم التي تستهدف األعمال واملمتلكات الثقافية يف منطقة جغرافية 

معيَّنة له.

الفنية،  األعمال  تستهدف  التي  الجرائم  يف  للتحقيق  متفرغون  الفريق  يف  أعضاء  وعدة 
ويشارك معظم أعضاء الفريق يف أداء مهام إضافية فهم يتولون التحقيق يف الجرائم التي 

تستهدف األعمال الفنية فضال عن القضايا املسندة إليهم عادة. 

وتدير الربنامج شعبة التحقيقات الجنائية يف مقر مكتب التحقيقات الفدرايل يف واشنطن 
العاصمة. ويتوىل موظف متفرغ اإلرشاف عىل الربنامج وثمة خبري يف هذا املجال يؤازر 
الفريق من خالل التحليل والتدريب ويدير امللف الوطني لألعمال الفنية املرسوقة. وتوفر 
واالدعاء  اإلنسان  املالحقات وذلك من خالل مكتب حقوق  الدعم يف مجال  العدل  وزارة 
قضايا  معالجة  كيفية  عىل  اإلنرتنت  عرب  التدريب  أيضا  العدل  وزارة  وتوفر  الخاص. 

املمتلكات الثقافية. 
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األنشطة

يف ما ييل املسؤوليات املسندة إىل الفريق:

إجراء تحقيقات يف الجرائم التي تستهدف املمتلكات الثقافية يف املجال املسؤولُة عنه 	 
مكاتبُهم امليدانية؛

توفري اإلرشادات للمحققني يف املكاتب امليدانية األخرى؛	 

العمل مع املؤسسات وهواة جمع األعمال الفنية واألكاديميني املحليني؛	 

أداء دور صلة الوصل مع أجهزة إنفاذ القانون الحکومیة واملحلیة األخرى؛	 

املشاركة يف التدريب عىل املستويني الوطني والدويل.	 

وعثر هذا الفريق منذ إنشائه عىل أكثر من 850 14 قطعة فنية تتجاوز قيمتها 165 مليون 
دوالر أمريكي. 

عىل  الثقافية  باملمتلكات  املتعلقة  التحقيقات  سياق  يف  والتنسيق  التواصل  يسّهل  وهو 
الصعيدين الوطني والدويل. وقام الفريق بتدريب عمالء رسيني وخبري متخصص يف علم 
األنثروبولوجيا البيولوجية ومحققني من ذوي الخربات لسنوات عديدة يف مجال التحقيقات 

املتعلقة بامللكية الثقافية.

قاعدة البيانات

املرسوقة  الفنية  لألعمال  الوطني  امللف  عن  املسؤول  هو  الفدرايل  التحقيقات  مكتب  إن 
الواليات  يف  املرسوقة  الثقافية  املمتلكات  عن  بيانات  قاعدة  عن  كناية  هو  الذي   )NSAF(

املتحدة والخارج. وقاعدة البيانات هذه، التي أنشئت يف عام 1979، ُطورت وُوسع نطاقها 
يف عام 1998 لتضمينها معلومات عن التحقيقات، بما يف ذلك طريقة العمل ومعلومات عن 

املالحقات وأوصاف املشتبه فيهم مع صور للمرسوقات.

للواليات  التابعة  وتلك  املحلية  القانون  إنفاذ  أجهزُة  هذه  البيانات  قاعدة  وتستخدم 
الفنية  واملصنوعات  القطع  ومعرفة  املرسوقة  الثقافية  املمتلكات  عن  لإلبالغ  والفدرالية 
التي ُعثر عليها. وُعثر منذ إنشائها عىل أكثر من 600 قطعة مرسوقة، وعدد القطع التي ال 
تزال واردة فيها يتجاوز 000 8 قطعة. ويف عام 2011، ُفتحت قاعدة البيانات’’NSAF‘‘ أمام 
التي  الفنية  القطع  يف  هام  ارتفاع  عن  أثمر  مما   ،FBI.gov اإللكرتوني  املوقع  عرب  العموم 

استعيدت. 
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قضية تكللت بالنجاح:

ساعد فريق مكافحة الجرائم التي تستهدف األعمال الفنية يف استعادة لوحة ’’أوداليسك يف 
الرسوال األحمر‘‘ )Odalisque in Red Pants( التي رسمها هنري ماتيس وكانت قد رسقت 

من متحف كراكاس للفن الحديث يف فنزويال يف عام 2002.

ويف الفرتة بني كانون األول/ديسمرب 2011 وتموز/يوليو 2012، انتحل أعضاء من فريق 
ماركويلو  ببيدرو  والتقوا  الفنية صفة مشرتين  األعمال  التي تستهدف  الجرائم  مكافحة 
الذي وافق عىل بيعهم اللوحة املرسوقة بما قدره 000 740 دوالر أمريكي وعىل نقلها إىل 

الواليات املتحدة من املكسيك حيث يتم تخزينها.

وألقي القبض عىل ماركويلو وعىل رشيكته ماريا أورنيالس التي تولت نقل اللوحة، وذلك 
بالتهمة يف  السجن بعد اعرتافهما  2012، وأُودعا  اللوحة يف تموز/ يوليو  عند تسلم هذه 

العام نفسه.

واألنثروبولوجي  لآلثار  الوطني  املتحف  من  رسقت  قد  كانت   Paracas لـ  لوحة 
والتاريخ يف ليما )البريو( 

قد اكتشفت بواسطة فريق مكافحة الجرائم الفنية واعيدت اىل البريو عام 2013 .

20

الثقايف الرتاث  لحماية  وطنية  وحدات  استحداث 



21

الثقايف الرتاث  لحماية  وطنية  وحدات  استحداث 



إمكانات اإلنرتبول يف مجال دعم الوحدات املتخصصة يف 
مكافحة الجرائم التي تستهدف األعمال الفنية

األدوات والخدمات العاملية
يوفر اإلنرتبول عددا من األدوات التي تيرس التبادل العاملي للمعلومات املتعلقة باألنشطة 
يف  الضالعني  واملجرمني  الفنية  األعمال  وألوصاف  الفنية،  األعمال  تطال  التي  اإلجرامية 

الجريمة. 

لتبيان  التحليالت  يوفر  فهو  املعلومات،  لهذه  املركزي  املستودع  مقام  اإلنرتبول  ويقوم 
أو  املزيفة  أو  املقلدة  األعمال  انتشار  مثل  الفنية  األعمال  رسقات  يف  الجديدة  االتجاهات 

املزورة، أو استخدام اإلنرتنت لبيع أعمال فنية ذات خلفية مشكوك فيها. 
 

قاعدة بيانات اإلنرتبول لألعمال الفنية املرسوقة
عىل  أداة  أهم  هي   ،1995 عام  يف  أنشئت  التي  املرسوقة،  الفنية  األعمال  بيانات  قاعدة  إن 
مخزنا  تشكل  وهي  الثقافية.  باملمتلكات  املرشوع  غري  االتجار  ملكافحة  الدويل  الصعيد 
مركزيا للبيانات التي تجمعها أجهزة إنفاذ القانون الوطنية وتعممها عىل الصعيد العاملي.

وتتضمن قاعدة البيانات معلومات عن أكثر من 000 50 قطعة فنية وردت من 134 بلدا، 
لوصف  الدويل   Object ID معيار  ويُستخدم  سنويا.  مرة   60  000 نحو  تقصيها  ويجري 
وغري  املتخصصون  يفهمها  أن  يمكن  تقنية  غري  بسيطة  بمفردات  الثقافية  املمتلكات 

املتخصصني عىل حد سواء.

البلدان  تعهد  هو  الثقايف  بالرتاث  املرشوع  غري  االتجار  مكافحة  جوانب  أهم  أحد  أن  غري 
والبحث عن  منها،  فيها وحذفها  البيانات  لتسجيل  الدوام  البيانات عىل  قاعدة  باستخدام 
عام  من  فاعتبارا  املجال.  هذا  يف  للتحسني  مجال  وثمة  ثقافية،  ممتلكات  عن  معلومات 
وحذف  وتعديل  بتسجيل  مبارشة  القيام  املتخصصني  املوظفني  وسع  يف  أصبح   ،2018
بيانات متصلة بقضايا تُعالج يف بلدانهم – األمر الذي أسهم إىل حد كبري يف تبسيط عملية 
إذا  أيضا  جدوى  أكثر  البيانات  قاعدة  وتصبح  العاملي.  الصعيد  عىل  املعلومات  تعميم 

استحدثت الحكومات قواعد بيانات موصولة باإلنرتبول. 
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59,000

134

50 000

يدعو قرار مجلس األمن التابع 
لألمم املتحدة 2017/2347 جميع 

الدول األعضاء إىل استخدام 
قاعدة بيانات اإلنرتبول لألعمال 

الفنية املرسوقة واإلسهام فيها

بلدا يسهم يف 
قاعدة البيانات

أكثر من الجامعات

عامة الناستجار األعمال الفنية

املتاحف

الرشطةدور املزاداتالصحافيون

أنواع األعمال 
التي تم تصنيفها

قاعدة  يف  مسجل  فني  عمل 
البيانات 

هو عدد التقصيات سنويا

كلها جهات بإمكانها الوصول 
اىل  قاعدة البيانات
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)Protection System for Cultural Heritage مخترص لـ( PSYCHE مرشوع
)منظومة حماية الرتاث الثقايف(

بيانات  قاعدة  تحديث  هو   ،2018 عام  يف  أُنجز  الذي   ،PSYCHE من مرشوع  الهدف  كان 
الوقت نفسه  للبلدان األعضاء ويف  فائدة  أكثر  الفنية املرسوقة لتصبح  اإلنرتبول لألعمال 

زيادة حجم املعلومات عن األعمال املرسوقة.

ضوء  يف  يدويا  البيانات  قاعدة  بتحديث  تقوم  العامة  األمانة  كانت  املرشوع،  هذا  وقبل 
البيانات  لتصنيف  مخصصة  برمجية  وكانت  األعضاء؛  البلدان  ترسلها  التي  املعلومات 
تضيف العمل الفني )األعمال الفنية( إىل قاعدة البيانات بعد التحقق من استيفاء الصورة 

وأوصاف األعمال الفنية الحدَّ األدنى من الرشوط املطلوبة. 

وبعد التغيري الجذري الذي أُجري عىل آلية تسجيل املعلومات، أصبحت النسخة الجديدة 
لقاعدة البيانات تسمح بتعميم املعلومات املتعلقة باألعمال الفنية املرسوقة يف العالم أجمع 
الناحية  من  البيانات  قاعدة  تحسني  جرى   ،PSYCHE مرشوع  إطار  ويف  أرسع.  بشكل 
املعلومات  األعضاء، وعىل نحو مستقل، تسجيل وتعديل وحذف  للبلدان  ليتسنى  التقنية 
املتعلقة باألعمال الفنية املرسوقة، وإجراء تقصيات أكثر دقة من خالل برمجية البحث عن 

الصور. 

وبزيادة تبادل املعلومات عن األعمال الفنية املرسوقة بني البلدان األعضاء، تسّهل الصيغة 
عىل  العثور  فرصة  وتعزز  املرسوقة  الثقافية  املمتلكات  تقيص  البيانات  لقاعدة  املحّدثة 

األعمال املرسوقة. 

وحظي مرشوع PSYCHE بتمويل من 15 بلدا أوروبيا وأرشفت عليه وحدة حماية الرتاث 
الثقايف التابعة لجهاز الدرك اإليطايل عن طريق املكتب املركزي الوطني يف روما. 

التنبيهات العامة

يمكن استخدام موقع اإلنرتبول اإللكرتوني إلطالق نداء عام للمساعدة عىل تحديد مكان 
بعض األعمال الفنية املرسوقة أو جمع معلومات عنها.

األعمال الفنية التي لم يطاَلب بها 

الفنية املجهولة امللكية التي تضبطها  ترد عىل موقع اإلنرتبول اإللكرتوني قائمة األعمال 
الرشطة للمساعدة يف العثور عىل أصحابها الرشعيني. 
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املؤتمرات

االجتماعات  هذه  وتوفر  امليدان.  يف  خرباء  لجمع  وإقليمية  دولية  مؤتمرات  تنظيم  يمكن 
غري  االتجار  ملكافحة  القوى  وتوحيد  املمارسات  وأفضل  املعارف  لتبادل  قيّمة  فرصة 

املرشوع باملمتلكات الثقافية.

امللصقات

ملصقا  عام  كل  من  األول/ديسمرب  وكانون  حزيران/يونيو  شهري  يف  اإلنرتبول  ينرش 
أو  نوعها  إىل  ويشري  غريها  من  أكثر  عليها  العثور  املطلوب  الستة  الفنية  األعمال  يُظهر 
عمرها أو بلد املنشأ، بغية توعية العموم بأبعاد الجرائم التي تستهدف املمتلكات الثقافية. 

ويمكن إعداد ملصقات خاصة لتسليط الضوء عىل رسقة محددة، مثل عملية السلب الهائلة 
بني  أرطبان يف سوريا، حيث رُسقت  العراق ومدفن  يف  املوصل  لها متحف  تعرض  التي 

ر بثمن بالنسبة للرتاث العاملي.  عامي 2014 و2015 آثار ثقافية ال تقدَّ

وأول ملصق صدر يف عام 1972. وأهمية دور امللصقات تجسدت يف التوصل إىل العثور عىل 
نسبة 20 يف املائة من القطع األثرية الـ 300 التي ُعرضت عىل ملصقات منذ عام 1995. 

8TH WORKING MEETING ON  
THE ILLICIT TRAFFICKING IN  

CULTURAL PROPERTY STOLEN IN 
CENTRAL AND EASTERN EUROPE

WWW.INTERPOL.INT

ST PETERSBURG, RUSSIA
14-16 NOVEMBER 2016

 

WANTED WANTED WANTED

WANTED WANTED WANTED

WANTED WANTED WANTED

WANTED WANTED WANTED

WANTED WANTED WANTED

WANTED WANTED WANTED

WANTED WANTED WANTED

WANTED WANTED WANTEDWWW.INTERPOL.INT Authorized database users can view other objects stolen from the Mosul Museum, under folder reference 2016/17962 

Pair of winged bulls
Blue marble

Marble tombstone
611 of Hegira 
78 x 41 cm

Marble relief of a lion
With cuneiform writing

Teak chest
 637 of Hegira

With names of twelve imams and Koran verses

Limestone male face
70 x 50 cm

Marble bench 
With Aramaic writing

MOSUL MUSEUM, IRAQ

94 OBJECTS OF INVALUABLE 
CULTURAL HERITAGE 

WERE STOLEN IN 2015

Objects featured in the INTERPOL database of stolen art.
In the event of discovery or information about these objects, please: 

Contact the police

or

INTERPOL Bureau in 
Baghdad, Iraq 
tel: +964 153 83711 
email: baghdadinterpol@moi.gov.iq

INTERPOL General Secretariat
(Lyon, France)
tel: +33 (0) 4 72 44 76 76
email: edps-sc-woa@interpol.int

   

LES ŒUVRES D’ART 
LES PLUS RECHERCHÉES

THE MOST WANTED 
WORKS OF ART

N°46 (b) 
Décembre / December 2016

WWW.INTERPOL.INT

PENDENTIF / PENDANT

 Vol/Theft:  May 2015 
  (Musée/Museum)
 Dossier/File: 2016/59413
 BCN/NCB:  DAMAS / DAMASCUS

CROIX / CROSS

          Dimensions:  7 x 1.4 cm
 Vol/Theft:  5 Sep. 2016 
  (Musée/Museum)
 Dossier/File: 2016/63246
 BCN/NCB:  BRUXELLES / BRUSSELS

STATUE

 Dimensions: 90 x 46 x 17 cm
 Vol/Theft:  6-7 Jul. 2016 
  (Temple)
 Dossier/File: 2016/50694
 BCN/NCB:  NEW DELHI

COUPE / BOWL

 Diam.:  11 cm
 Vol/Theft:  26 Aug.-7 Oct. 2016 
  (Antiquaire/Art Dealer)
 Dossier/File:  2016/66512
 BCN/NCB:  LA HAYE / THE HAGUE

BAGUE / RING

 Diam.:  1.9 cm – 17.49 g
 Vol/Theft:  26 Nov. 2016 
  (Musée/Museum)
 Dossier/File:  2016/83169
 BCN/NCB:  BRATISLAVA

EPEE / SWORD

 Dimensions: 86.5 x 3.1 cm
 Vol/Theft:  3 Aug. 2016 
  (Musée/Museum)
 Dossier/File: 2016/52859
 BCN/NCB:  SANTIAGO

Objets représentés dans la base de données d’INTERPOL. 
En cas de découverte ou de renseignement concernant ces objets, 
prière d’aviser les services de police de votre pays, ou INTERPOL

Objects featured in the INTERPOL database.
 In the event of discovery or information about these objects, 

please inform the police of your country, or INTERPOL

 

LES ŒUVRES D’ART 
LES PLUS RECHERCHÉES

THE MOST WANTED 
WORKS OF ART

N°46 (a) 
Juin / June 2016

WWW.INTERPOL.INT

VASE (QIRU)

         Dimensions:   22 x 15 cm 
           Vol/Theft:  28 Aug. 2015
  (Musée/Museum)
 Dossier/File:  2016/24766
 B.C.N./NCB:  LIMA

TABLEAU / PAINTING

          Dimensions:   50 x 37 cm
            Vol/Theft:   24 Apr. 2016
   (Eglise / Church)
     Dossier/File:   2016/30208
 B.C.N./NCB:   SAN MARINO

TABLEAU / PAINTING

         Dimensions:   43 x 26 cm 
             Par/By :   Boris Kustodieff
           Vol/Theft:  28 Nov. 2015 
                             (Salle de ventes / Salesroom)
 Dossier/File:  2015/81819
 B.C.N./NCB:  STOCKHOLM

STATUETTE

                Vol/Theft:    Circa Sept. 2015
                                 (Musée / Museum)
            Dossier/File:    2015/81480
           B.C.N./NCB:  YEREVAN

SCULPTURE

        Dimensions:   18 x 9 cm 
          Vol/Theft:     3 Mar. 2016
                             (Particulier / Private residence)
        Dossier/File:   2016/20665
      B.C.N./NCB:   WASHINGTON

TABLEAU / PAINTING

         Dimensions:  140 x 90 cm 
              Par/By:  Ferdinand Bol
 Vol/Theft:  13-14 May 2016 
  (Particulier / Private residence)
 Dossier/File:   2016/42304
 B.C.N./NCB:  WIESBADEN

Objets représentés dans la base de données d’INTERPOL. 
En cas de découverte ou de renseignement concernant ces objets, 
prière d’aviser les services de police de votre pays, ou INTERPOL

Objects featured in the INTERPOL database.
 In the event of discovery or information about these objects, 

please inform the police of your country, or INTERPOL

WWW.INTERPOL.INT
Objects featured in the INTERPOL database of stolen art, ref.  2017/917.

Bust of a priest
51 x 43 x 18 cm

Young man

Bust of a priest
50 x 42 x 15 cm

Woman with veil

Woman with child
55 x 44 x 23 cm

Young man with smaller figure Woman blessing
55 x 44 x 18 cm

PALMYRA, SYRIA
22 FUNERARY LIMESTONE RELIEF BUSTS  

OF INVALUABLE CULTURAL HERITAGE
WERE STOLEN FROM THE ARTABAN TOMB, 

BETWEEN 2014 AND 2015

If you have any information about the theft or current location  
of these objects, please contact :

INTERPOL General Secretariat
(Lyon, France)

Tel:  + (33) 4 72 44 76 76
Email: woa@interpol.int

 ملصق خاص - متحف املوصل، العراق

ملصقات نصف سنوية تُظهر األعمال الفنية املطلوب العثور عليها أكثر من غريها عام 2016

 ملصق خاص - مدفن أرطبان، سوريا
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)أول ملصق - حزيران/يونيه 1972(
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النرشات البنفسجية

العمل  أساليب  من  للتحذير  األعضاء  البلدان  لجميع  بنفسجية  نرشات  اإلنرتبول  يصدر 
واألشياء وطرق اإلخفاء التي يستخدمها املجرمون، وطلب معلومات عن الجرائم للمساعدة 
التي  الجرائم  بشأن  تحديدا  استخدامها  ويمكن  القضائية.  واملالحقات  التحقيقات  يف 

تستهدف األعمال الفنية والرتاث الثقايف. 

دعم البلدان األعضاء

يقدم اإلنرتبول دعما محدد األهداف إىل بلدانه األعضاء ملساعدتها يف حماية تراثها الثقايف. 
من  أو  أوضاع خطرية  من  تعاني  التي  البلدان  إىل  تقييم  بعثات  إيفاد  لإلنرتبول  ويمكن 
كوارث طبيعية لبحث الحالة السائدة فيها وتوفري خرباته، عىل غرار ما قام به يف العراق يف 
عام 2003 ويف مرص يف عام 2011. ويمكن أن يشمل ذلك مساعدة البلدان عىل إعداد قوائم 
بممتلكاتها الثقافية استنادا إىل صور واستحداث رمز »Object ID« ألغراض إنشاء قاعدة 

بيانات األعمال الفنية.

فريق الخرباء

املرسوقة  الثقافية  باملمتلكات  معني  التخصصات  متعدد  خرباء  فريق  تشكيل  سنويا  يتم 
كهيئة  يعمل  وهو  الثقافية.  باملمتلكات  املرشوع  غري  االتجار  منع  بغية  توصيات  لتقديم 

استشارية للمنظمة.
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PANDORA عملية

التحرك الدويل ملكافحة االتجار غري املرشوع باملمتلكات الثقافية

نُفذت عملية PANDORA يف ترشين الثاني/نوفمرب 2016، وشارك فيها 18 جهازا وطنيا 
من أجهزة إنفاذ القانون واإلنرتبول ويوروبول ومنظمة الجمارك العاملية واليونسكو. 

وركزت هذه العملية عىل مسائل تدمري املمتلكات الثقافات )املغمورة باملياه واملوجودة عىل 
اليابسة( واالتجار غري املرشوع باملمتلكات الثقافية )مع الرتكيز بشكل خاص عىل البلدان 
التي تدور فيها رصاعات( والرسقة الثقافية وذلك ملعرفة املزيد عن الجماعات اإلجرامية 
الضالعة يف هذا املجال وتبيان الصالت املحتمل وجودها بني الجماعات اإلجرامية ومجاالت 

إجرامية أخرى.

وقام أفراد الرشطة بالتحقق من 588 48 شخصا و 340 29 سيارة و50 سفينة، وذلك يف 
إطار إجراءات نُفذت بالتنسيق مع جهات أخرى مثل الجمارك ووزارات الثقافة والكنيسة. 

وأثمرت العملية عن ضبط 561 3 قطعة شملت أعماال فنية وممتلكات ثقافية: كان نصفها 
تقريبا من القطع األثرية. واعتقلت الرشطة 75 شخصا وفتحت 92 تحقيقا جديدا. 

مئات القطع النقدية التي تم ضبطها
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الرشاكات

يستحيل الكشف عن االتجار غري املرشوع باألعمال الفنية أو منعه بدون التعاون الوثيق 
بني أجهزة إنفاذ القانون والجمارك وقطاع الفنون يف جميع أنحاء العالم. 

تشمل  أخرى  دولية  وهيئات  منظمات  مع  مبارش  بشكل  التعاون  اإلنرتبول  ويواصل 
لتوحيد  الدويل  واملعهد  العاملية  الجمارك  ومنظمة  للمتاحف  الدويل  واملجلس  اليونسكو 
القانون الخاص ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة واملركز الدويل لدراسة 

صون املمتلكات الثقافية وترميمها ويوروبول ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا.

مشرتكة  عمل  وحلقات  ومؤتمرات  تدريبية  دورات  لعقد  رشكائه  مع  اإلنرتبول  ويعمل 
لتبادل املعلومات وأفضل املمارسات. وما يجمعه رشكاء اإلنرتبول - وخاصة اليونسكو - 
من بيانات بشأن املمتلكات الثقافية املرسوقة إما يضاف إىل قاعدة بيانات اإلنرتبول و/ أو 
يرَسل إىل البلدان األعضاء، بما يف ذلك املعلومات ذات الصلة مثل قوائم الخرباء املتخصصني 

يف الشؤون الثقافية أو املمتلكات املعرضة للخطر.
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الخالصة

تُعرض يف هذه الوثيقة اإليجابيات التي ينطوي عليها وجود وحدات وطنية متخصصة، 
ولكن هناك إيجابيات أخرى ترد أدناه.

سيكون يف وسع الوحدة املتخصصة إسداء املشورة لهيئات إنفاذ القانون الوطنية األخرى 
املزادات  دور  مثل  الفنية  األعمال  يف  املتخصصني  أو  املثال(،  سبيل  عىل  الجمارك،  )منها 

العلنية وصاالت العرض الفنية واملتاحف. وهذا أمر يعزز الشبكة الوطنية والدولية.

أن  لفريق متفرغ  الثقايف. ويمكن  الرتاث  لحماية  قانوني صلب  إطار  إىل  البلدان  وتحتاج 
يساعد البلد عىل الوفاء بما عليه من واجبات بمقتىض االتفاقيات الدولية املتعلقة باملمتلكات 

الثقافية، وأن يساعد السلطات الترشيعية يف وضع قوانني وطنية.

والتوعية بهذه الجرائم أمر ال بد منه ملكافحتها؛ وحمالت التوعية هذه ينبغي أن تشمل 
الفنية  األعمال  )أصحاب  والعموم  القضائية  والسلطات  العلنية  املزادات  ودور  املتاحف 
للتواصل  فاعلة  العمل وسيلة  املؤتمرات وحلقات  املحتملني(. وتمثل  الثقافية  واملمتلكات 
وتوفري املعلومات عن هذه الجرائم - سواء كانت الجهات املعنية جهات منظمة أو جهات 

مشاركة.

ووصلها  املرسوقة  الفنية  األعمال  عن  وطنية  بيانات  قاعدة  إنشاء  عىل  البلدان  ع  وتشجَّ
بقاعدة بيانات اإلنرتبول لألعمال الفنية املرسوقة لتعزيز النتائج املرجوة منها. 

أيضا  تعكس  الوطني،  الثقايف  الرتاث  حمايتها  عن  فضال  الوطنية،  املتخصصة  والوحدة 
شعور االحرتام إزاء البلدان األخرى التي تمتلكها وذلك بإقامة عالقة متبادلة.

الحارض وحماية  والتمتع  املايض  تساعد عىل صون  الوطنية  املتخصصة  الوحدة  وأخريا، 
املستقبل. حماية الرتاث الثقايف لن تنتظر!

أو  املمكن توفريه لتشكيل وحدة متخصصة وطنية  الدعم  املعلومات عن  للمزيد من 
لالستفسار عن أي مسألة تتصل بالجرائم التي تستهدف املمتلكات الثقافية، يُرجى 

االتصال بـ Works of Art Unit التابعة لألمانة العامة لإلنرتبول.
woa@interpol.int :عنوان الربيد اإللكرتوني

رقم الهاتف: 472447676 )0( 33+
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التذييل:

قائمة أبرز الوثائق املتعلقة بحماية الرتاث الثقايف

املعاهدات واإلعالنات

ولوائح 	   1954 لعام  املسلح  النزاع  الثقافية يف حالة  املمتلكات  لحماية  اتفاقية الهاي 
تنفيذها؛

النزاع 	  الثقافية يف حالة  املمتلكات  الخاص بحماية  األول التفاقية الهاي  الربوتوكول 
املسلح لعام 1954

وتصدير 	  استرياد  ومنع  لحظر  اتخاذها  الواجب  بالتدابري  املتعلقة  اليونسكو  اتفاقية 
ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطريقة غري مرشوعة لعام 1970

اتفاقية اليونسكو لحماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي لعام 1972	 

الثقافية 	  املمتلكات  بشأن  )يونيدروا(  الخاص  القانون  لتوحيد  الدويل  املعهد  اتفاقية 
املرسوقة أو املصدرة بطرق غري مرشوعة لعام 1995

الربوتوكول الثاني التفاقية الهاي الخاص بحماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع 	 
املسلح لعام 1954

االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب لعام 1999	 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة غري الوطنية لعام 2000	 

اتفاقية اليونسكو بشأن حماية الرتاث الثقايف املغمور باملياه لعام 2001	 

اتفاقية اليونسكو لصون الرتاث الثقايف غري املادي لعام 2003	 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام 2003	 

اتفاقية اليونسكو لحماية توع أشكال التعبري الثقايف وتعزيزها لعام 2005	 

اللذان 	  بتطبيقه  املتعلقة  العمل  وخطة   2001 لعام  الثقايف  للتنوع  العاملي  اإلعالن 
اعتمدهما املؤتمر العام لليونسكو يف دورته الحادية والثالثني

إعالن اليونسكو بشأن التدمري املتعمد للرتاث الثقايف لعام 2003	 

إعالن بون بشأن الرتاث الثقايف لعام 2015، الدورة التاسعة والثالثون للجنة الرتاث 	 
العاملي لليونسكو

اإلعالن املتعلق بالثقافة كأداة للحوار بني الشعوب لعام EXPO ،2015، ميالنو، املؤتمر 	 
الدويل لوزراء الثقافة

البيان الصادر عن االجتماع الثالث )2015( للدول األطراف يف اتفاقية اليونسكو لعام 	 
1970 واملعنون »أوقفوا االتجار غري املرشوع باملمتلكات الثقافية:
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قرارات هيئات األمم املتحدة

الجمعية العامة لألمم املتحدة
لحماية 	  الجنائية  والعدالة  الجريمة  منع  »تعزيز  املعنون   66/180 القرار   ،2012

املمتلكات الثقافية، وخاصة فيما يتعلق باالتجار فيها«
الجريمة 	  منع  مجال  يف  املتخذة  التدابري  »تعزيز  املعنون   68/186 القرار   ،2013

والعدالة الجنائية لحماية املمتلكات الثقافية، وبخاصة فيما يتعلق باالتجار بها«
2014، القرار 69/196 املعنون »املبادئ التوجيهية الدولية بشأن تدابري منع الجريمة 	 

به من جرائم  يتَّصل  وما  الثقافية  باملمتلكات  باالتِّجار  يتعلق  فيما  الجنائية  والعدالة 
أخرى«

2015، القرار 69/281 املعنون »إنقاذ الرتاث الثقايف العراقي«	 
2015، القرار 70/76 املعنون »إعادة أو رد املمتلكات الثقافية إىل بلدانها األصلية« 	 

)آخر قرار عن هذه املسألة(
2015، القرار 70/178 املعنون »تعزيز برنامج األمم املتحدة ملنع الجريمة والعدالة 	 

الجنائية، وال سيما قدراته يف مجال التعاون التقني«

مجلس األمن التابع لألمم املتحدة
2003، القرار 1483 املعنون »الحالة بني العراق والكويت«	 
2012، القرار 2056 املعنون »السلم واألمن يف أفريقيا«	 
2013، القرار 2100 املعنون »الحالية يف مايل«	 
2015، القرار 2199 املعنون »األخطار التي تهدد السلم واألمن الدوليني«	 
2015، القرار 2253 املعنون »قمع تمويل اإلرهاب«	 

 
املجلس االقتصادي واالجتماعي

2004، القرار 2004/34 املعنون »حماية املمتلكات الثقافية من االتجار بها«	 
2008، القرار 2008/23 املعنون »حماية املمتلكات الثقافية من االتجار بها«	 
لحماية 	  الجنائية  العدالة  وردود  الجريمة  »منع  املعنون   2010/19 القرار   ،2010

املمتلكات الثقافية والسيما يف ما يتعلق باالتجار بها«
 

قرارات هيئات اليونسكو وتوصياتها
2015، توصية بشأن حفظ الرتاث الوثائقي بما فيه شكله الرقمي والوصول إليه	 
1962، توصية بشأن املحافظة عىل جمال املناظر الطبيعية واملواقع والطابع املميز لها	 
املمتلكات 	  ملكية  ونقل  وتصدير  استرياد  ومنع  بوسائل حظر  بشأن  توصية   ،1964

الثقافية بطريقة غري مرشوعة، 19 ترشين الثاني/نوفمرب
1972، توصية بشأن حماية الرتاث الثقايف والطبيعي عىل الصعيد الوطني	 
2011، توصية بشأن املناظر الحرضية التاريخية، بما فيها قائمة تعاريف، 10 ترشين 	 

الثاني/نوفمرب
2015، االسرتاتيجية الخاصة بُسبل تعزيز أنشطة اليونسكو الرامية إىل حماية الثقافة 	 

وتشجيع التعددية الثقافية يف حاالت النزاع املسلح 
بتنفيذ 	  املتعلقة  التشغيلية  التوجيهية  »املبادئ  املعنون   MSP 11.3 القرار   ،2015

اتفاقية عام 1970«
2015، القرار MSP 9.3 املعنون »اإلجراءات الطارئة«	 
2015، توصية بشأن حماية وتعزيز املتاحف ومجموعات التحف وتنوعها ودورها يف 	 

املجتمع
2015، توصية بشأن حفظ الرتاث الوثائقي بما فيه شكله الرقمي والوصول إليه	 
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