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من خالل املسح الضوئي لألعمال الفنية املرسوقة والبحث عنها واإلبالغ بها تقديم املساعدة يف تبيانها، والحد من 

االتجار غري املرشوع بها، وتعزيز فرص اسرتدادها.

ويف وسع أفراد الرشطة والجمارك وجامعي التحف وتّجار األعمال الفنية والهواة:

التحقق مما إذا كان اإلنرتبول قد أُبلغ عن رسقة عمل فني معنّّي؛	 

إنشاء قائمة مجموعة األعمال الفنية الخاصة؛	 

اإلبالغ عن رسقة عمل فني؛	 

اإلبالغ عن مواقع ثقافية معرضة للخطر أو عن حفريات غري مرشوعة.	 

انضموا إىل الجهود الجماعية املبذولة يف سبيل حماية تراثنا الثقايف.
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مقدمة

الجريمة الماسة بالتراث الثقافي

يطال االتجار غري املرشوع باملمتلكات الثقافية جميع البلدان يف 

العالم، دونما استثناء سواء كانت بلدان منشأ، أو عبور، أو وجهة 

الخمس  املسح  عمليات  بينت  وقد  بة.  امُلهرَّ الثقافية  للممتلكات 

السابقة أن قطعة ثقافية يمكن عىل سبيل املثال أن ترُسق يف دولة 

)أ(، وتنقل إىل دولة )ب( ثّم تُباع يف دولة )ج(.

وفيما تتباين درجات وعي السلطات الوطنية بهذه املسألة، نرى 

كذلك تفاوتا يف وصول البلدان إىل البيانات املتعلقة بهذا النوع من 

واإلرهابية  اإلجرامية  بالجماعات  ارتباطها  فهم  ويف  الجرائم، 

املنظمة. 

ويشكل االتجار غري املرشوع باملمتلكات الثقافية مصدرا رئيسيا 

لإليرادات املالية للجماعات اإلجرامية املنظمة ولإلرهابينّي عىل حّد 

سواء، وهم يستخدمون هذه اإليرادات لتعزيز قدراتهم العملياتية 

عىل الصعيدين الوطني والدويل والستقطاب أعضاء جدد.

وتكشف السلطات يف البلدان األعضاء بطرق مختلفة الصالت التي 

تكون  قد  ذلك،  إىل  إضافة  املرشوع.  غري  االتجار  سلسلة  تربط 

املرسوقات الفنية والقطع الثقافية املنهوبة مصدرا للربح يغذّي 

جرائم أخرى.

ولكّن عمليات الرسقة والسطو والحفريات غري املرشوعة والتصدير 

بطرق غري مرشوعة وغسل األموال والفساد والتدمري قد تختلف 

باختالف البلدان واملناطق يف العالم. ويف نهاية املطاف، فهذه الحاالت 

هي أنشطة غري مرشوعة وجب أن تتصدى لها أجهزة إنفاذ القانون 

بالعزم والتصميم اللذين تستخدمهما ملكافحة الجرائم األخرى.

وباإلضافة إىل ذلك، فإن التعاون الدويل وتبادل املعلومات االستخبارية 

والبيانات الحساسة هما السبيل الوحيد للتصدي لهذه الجريمة عرب 

الوطنية الخطرية. ويجب أاّل ننىس أن هذا النوع من الجرائم مبني 

عىل أساس طلب السوق.

وقد بات واضحا حتى اآلن أن الجماعات اإلجرامية املنظمة تستهدف 

فئات محّددة من القطع الثقافية التي يطلبها جامعو التحف يف 

منطقة معيّنة. وإن املناطق التي مّزقتها النزاعات، واملناطق التي ال 

تخضع لسيطرة السلطات، واملواقع األثرية النائية، واملواقع الثقافية 

املغمورة باملياه، معرضة بشكل خاص للنشاط اإلجرامي تلبية لطلب 

السوق.

وقد أمست شبكة اإلنرتنت سوقا لرشاء القطع الثقافية وبيعها ما 

عنارص  عىل  ويفرض  املرشوع،  غري  االتجار  زيادة  عىل  يشجع 

الرشطة والجمارك تحديات جديدة سيتعنّّي عليهم مواجهتها. ويزيد 

مكافحة الجرائم املاسة بالرتاث الثقايف تعقيدا، نقص املوارد املتاحة 

لرصد املبيعات عىل اإلنرتنت، والعضوية املغلقة للمشرتين املحتملنّي 

للقطع الفنية املتاجر بها بشكل غري رشعي.

مسح اإلنتربول لعام 2021

أُجريت  التي  إلحاقا بعمليات املسح الخمس  املنشور  يصدر هذا 

للجرائم املرتكبة ضد املمتلكات الثقافية ويهدف إىل املساعدة عىل 

الهدف يف تحديد  إىل ذلك، يتمثل  الظاهرة. وباإلضافة  فهم هذه 

باملمتلكات  املرشوع  االتجار غري  ملكافحة  اسرتاتيجية مشرتكة 

الثقافية يمكن أن تنجح عىل األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية.

وتضّم هذه النسخة، كسابقاتها، بيانات باألرقام وإحصائيات عن 

الجرائم التي ارتُكبت يف عام 2021 يف مناطق عديدة يف العالم. وأجاب 

ما مجموعه 74 بلدا من البلدان األعضاء يف اإلنرتبول من أربع مناطق 

مختلفة عن أسئلة االستبيان الذي أرسل إىل جميع مكاتبنا املركزية 

الوطنية.

يتضح من البيانات التي ُجمعت هذا العام أنه ال يزال من الصواب 

النظر يف أربع مناطق رئيسية: أفريقيا واألمريكيتنّي وآسيا وأوروبا، 

ما يتيح تحديد العوامل الرئيسية التي تساهم يف وقوع هذه الجرائم، 

املركزية  املكاتب  تُكيّف  املختلفة، وكيف  اإلجرامية  واالتجاهات 

تُرتكب  حيث  واإلقليمية  الوطنية  البيئات  مع  سلوكها  الوطنية 

الجرائم بشكل متكرر، وطرق االتجار الرئيسية.

الرشطة  وحدات  ومشاركة  دعم  بفضل  البيانات  ُجمعت  وقد 

املتخصصة والجمارك ووزارات الثقافة. ويف هذا اإلطار، من املهم 

اإلشارة إىل أن البلدان األعضاء لم تتمكن جميعها من توفري هذه 

املعلومات بسبب غياب قواعد بيانات وطنية مخصصة األعمال 

الفنية املرسوقة يف عدد كبري منها.

وأّما العامل اآلخر الذي يدخل يف املعادلة فهو غياب وحدات رشطة 

متخصصة مكرَّسة ملكافحة هذه الجريمة عرب الوطنية الخطرية، 

التي  التي توىل لها، وحجم املوارد  والتفاوت يف مستوى األهمية 

تعبّئها البلدان املختلفة.
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وإذا أريد لهذا النوع من الجرائم أن يصبح أكثر خطورة وأقل ربحا، 

االتجار غري  املوجودة يف مكافحة  الثغرات  الرضوري سّد  فمن 

املرشوع باملمتلكات الثقافية.

وتشمل األمثلة لتحقيق ذلك زيادة عدد الوحدات الوطنية املتخصصة 

وطنية  بيانات  قاعدة  وإنشاء  الثقايف،  الرتاث  لحماية  املكرَّسة 

باألعمال الفنية املرسوقة، وسيكون من املحبّذ ربطها بقاعدة بيانات 

اإلنرتبول، وتعزيز فهم املسائل املعقدة التي تعيق التحقيق الفعال يف 

جرائم الرتاث الثقايف ومالحقة مرتكبيها قضائيا.

كيف لنا أن نساعد

أعّد اإلنرتبول أنشطة محددة لبناء قدرات أجهزة الرشطة الوطنية 

لتعريفها بهذه الجريمة املعقدة وللتشجيع عىل إنشاء وحدات وطنية 

معنيّة بالرتاث الثقايف وذلك تماشيا مع واليته املتمثلة يف خدمة 

البلدان األعضاء.

الحكومة  اتخذته  الذي  القرار  الصدد هو  نجاح يف هذا  وأحدُث 

املنغولية يف 30 كانون األول/ ديسمرب 2021 بإنشاء رشطة خاصة 

الثقافية تحت إرشاف  ملكافحة االتجار غري املرشوع باملمتلكات 

جهاز الرشطة الوطني.

وال بّد من التذكري بأن وقف االتجار غري املرشوع باملمتلكات الثقافية 

وحماية تراث البلدان وتاريخها وهويتها يشكالن أولوية تعرتف بها 

لدراسة صون  الدويل  املركز  الدولية واإلقليمية ومنها  املنظمات 

املمتلكات الثقافية وترميمها ICCROM، واملجلس الدويل للمتاحف 

الخاص  القانون  لتوحيد  الدويل  واملعهد  واليونسكو،   ،ICOM

UNIDROIT، ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة، 

العاملية، والرشطة األوروبية، ومنظمة األمن  ومنظمة الجمارك 

والتعاون يف أوروبا، والبلدان األعضاء يف منظمة التعاون اإلقليمية 

لرؤساء الرشطة يف الجنوب األفريقي.

وقد أبرزت األمم املتحدة يف مناسبات عديدة رؤية اإلنرتبول ودوره 

العاملي يف دعم البلدان األعضاء يف التصدي للجرائم الثقافية، من 

 ،)2347/2017 و  2199/2015 )القرار  األمن  مجلس  خالل 

الصادر يف  والقرار   73/130/2018 )القرار  العامة   والجمعية 

6 كانون األول/ديسمرب 2021( التابعنّي لها، ومؤتمر األطراف يف 

الوطنية  عرب  املنظَّمة  الجريمة  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية 

.)COP/2020/L.10(

وُرفعت توصيات مماثلة من فريق الرصد التابع ملجلس األمن )كان 

بالقرارين  عمال  م  املقدَّ والعرشين  لثامن  ا لتقرير  ا يف  آخرها 

ومن   )2021 تموز/يوليو  يف   2015/2253 و  2004/1526

اليونيسكو.

خصبة  أرضا  يُعّد  الوعي  إىل  الحكومات  افتقار  فإن  ولألسف، 

للمجرمنّي الذين يعتربون االتجار غري املرشوع باملمتلكات الثقافية 

نشاطا مدّرا لألرباح/منخفض املخاطر. وإذا سعت البلدان األعضاء، 

بتوجيه ودعم من اإلنرتبول، إىل إذكاء الوعي بهذه الجريمة عىل 

الصعيد الوطني، فستُقّلص فرص كسب املال السهل.

    



6 تقييم للجريمة المرتكبة ضد الممتلكات الثقافية في عام 2021

 أجاب 74
بلدا على االستبيان

يرجى مالحظة أنه تم تضمني بيانات السنوات من 2019 إىل 2020 من منشوراتنا السابقة: وبالتايل ، يجب مراعاة حقيقة أن بعض البلدان شاركت يف االستطالعات السابقة عند دراسة االتجاهات املوضحة 

يف الرسوم البيانية.

آسيا

16 1510

33

األمريكتانأفريقيا

أوروبا

البلدان المشاركة

الجزائر
األرجنتنّي

اسرتاليا
النمسا

أذربيجان
البحرين

بيالروسيا
البوسنة والهرسك

الربازيل
 بلغاريا

 بوركينا فاسو
 كمبوديا

 الكامريون
 كندا

 تشاد
 شييل

 قربص
 الجمهورية التشيكية

 كولومبيا
 كوستاريكا

 السلفادور
 إكوادور

 إسواتيني
 فنلندا

 فرنسا
 غابون

 جورجيا
 أملانيا

 اليونان
 غواتيماال

 إرسائيل
 إيطاليا
 اليابان
 األردن

 جمهورية كوريا
 التفيا
 لبنان

 ليختنشتاين
 لكسمربغ

 مالطة

 املكسيك
 مولدوفا
 منغوليا

 الجبل األسود
 املغرب
 نيبال

 هولندا
 نيوزيلندا

 مقدونيا الشمالية
 النرويج

 فلسطنّي
 باكستان
 باراغواي

 بريو
 الربتغال
 رومانيا

 سان مارينو
 اململكة العربية السعودية

 السنغال
 سلوفاكيا

 سلوفينيا
 إسبانيا

 سانت كيتس ونيفس
 السودان

 السويد
 سويرسا

 تركيا
اإلمارات العربية املتحدة

 اململكة املتحدة
الواليات املتحدة األمريكية

 أوروغواي
 دولة مدينة الفاتيكان

 فنزويال
 زامبيا



البيانات باألرقام
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الجرائم واالعتقاالت والجناة
تشري مجموعة الرسوم البيانية التالية إىل العدد اإلجمايل للجرائم املتصلة باألعمال الفنية واآلثار، واالعتقاالت والجناة، التي أُبلَغ عنها يف 

األعوام 2019، و2020، و2021.

ويف املنطقة األفريقية، تراجع العدد اإلجمايل للجرائم والجناة. 

ولكّن ذلك قد يعزى إىل الرتاجع يف عدد البلدان املشاركة منذ 

عام 2019.

ويف آسيا، يشري الرسم البياني إىل ارتفاع كبري يف عدد الجناة 

يف عام 2021 مقارنة بالعام السابق، ونالحظ كذلك ارتفاع 

العدد اإلجمايل للجرائم واالعتقاالت املتصلة باألعمال الفنية.

2,659

119

2,450

2 0 1 9

: 2 0 2 1 م  عا في  ة     لجنا ا و ت      ال عتقا ال ا و ئم    ا لجر ا ع    مجمو

4,681

51

112
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738768

496
440

1,104

750

1,179

1,824
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أفريقيا

آسيا
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428
233

2,137

2,568

5,0885,861
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352

6,251

2,262

وأكدت البلدان األوروبية أنها تشهد اتجاها مماثال ملا عرفته السنوات 

لسابقة، فكان عدد الجرائم والجناة أعىل بكثري من االعتقاالت يف عام 

2021. وباإلضافة النخفاض عدد الجناة للمرة األوىل.

ويف األمريكتنّي، بلغ عدد الجرائم املبلَّغ عنها يف عام 2021 ضعفي 

مثيله يف عام 2020، وعدد بكثري مما كان عليه يف عام 2019.

الجرائم   الجناة     االعتقاالت  

2 0 1 92 0 2 02 0 2 1

358

7 1
6 8

22

120

40

83

668

1,512

األمريكتان

أوروبا
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المسروقات
تشري الرسوم البيانية التالية إىل عدد املرسوقات يف كل فئة يف عام 

2021. وترد هذه األرقام كذلك كنسب مئوية بغية رسم صورة أوضح 

عن الوضع الحايل يف كل منطقة من مناطق العالم.

ويف أفريقيا، تراجع عدد املرسوقات التي أبلغت بها الرشطة يف عام 

2021 بنسبة 62 يف املائة مقارنة بعام 2020. ويمكن أن يعزى ذلك 

إىل واقع أن البيانات وردت من عدد أقل من البلدان وأن بعض البيانات 

لم تكن متوافقة مع السنة السابقة. وتبنّي هذه الحالة بوضوح أن 

يؤثّر يف تحليل هذه  أن  املساهمة يمكن  البلدان  التفاوت يف عدد 

الظاهرة اإلجرامية. وأّما نظام اإلبالغ عن الرسقات فليس مركزيا وال 

ب مهمة رسم صورة تعكس الواقع عىل الصعيدين  موّحدا ما يُصعِّ

الوطني واإلقليمي.

كما أبلغت األمريكتان عن انخفاض حاد يف املواد املرسوقة. وأّما 

املرسوقات األكثر شيوعا لعام 2021 فُصنّفت ضمن فئة ’’القطع 

األخرى‘‘ تليها القطع األثرية، يف حنّي أن غالبية املرسوقات يف عام 

2020 كانت من النقود املسكوكة ومن القطع األثرية يف عام 2019. 

ويف آسيا، سجلت القطع األثرية أعىل رقم من املرسوقات يف عام 

2021 )358 1(، مقابل القطع األثرية يف عام 2020 )853( والنقود 

املسكوكة يف العام الذي سبقه )184(. وسجلت النقود املسكوكة أعىل 

رقم من املرسوقات يف أوروبا يف عام 2021 )654 9( عىل غرار عام 

 2020

 2019 عام  يف  القائمة  األثرية  القطع  تصدرت  فيما   )9  675 ( 

.)17 607(
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قطع أثرية

15% | 115

قطع أثرية

2% | 17

أغراض دينية

48 | 6%

أغراض دينية

3% | 508

أغراض دينية

2% | 54

قطع أخرى

15% | 2,709

قطع أخرى

9% | 304

قطع أخرى

39% | 304

قطع أثرية

6% | 993

قطع أثرية

15% | 494

لوحات

8% | 1,382

لوحات

14% | 105

لوحات

0% | 2

متحجرات

1% | 9

متحجرات

2% | 271

متحجرات

2% | 55

لوحات
4% | 144

منحوتات

4% | 34

منحوتات

3% | 21

رسومات

0% | 1

رسومات
13% | 426

رسومات

0% | 89

 نقود مسكوكة
5% | 39

نقود مسكوكة

95% | 679

نقود مسكوكة

53% | 9,654

 نقود مسكوكة
0% | 15

حرفيات فنية

2% | 434

حرفيات فنية
4% | 145

حرفيات فنية

2% | 12

 مواد مكتبات
14%|105

مواد مكتبات

956 | 5% 

 مواد مكتبات
40% | 1,358

المجموع :
18,076

منحوتات

6% | 1,080

منحوتات
11% | 365

المجموع :
719

المجموع :
3,360

أفريقيا األمريكتان

آسيا أوروبا

المجموع :
772

مجموع المسروقات في عام 2021:
22,927  

لوحات

منحوتات

رسومات

حرفيات فنية 

نقود مسكوكة

مواد مكتبات 

قطع أثرية

متحجرات

أغراض دينية

قطع أخرى
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المضبوطات

تشري الرسوم البيانية التالية إىل عدد املضبوطات املوجودة يف حوزة 

أجهزة إنفاذ القانون من كل فئة يف عام 2021. وقد جرى إيراد هذه 

األرقام كذلك كنسب مئوية لتوفري عرض أوضح يعكس كل جزء من 

العالم.

وعىل غرار البيانات املتعلقة باملرسوقات، أبلغت أفريقيا بأن العدد 

األكرب من املضبوطات كان من النقود املسكوكة )481 18( تماما 

كما كان الحال يف عام 2020، يف حنّي جاءت القطع األثرية يف املقدمة 

يف عام 2019 )202 19(. وسّجل مجموع املضبوطات أعىل نسبه يف 

 25  537 املنطقة مقارنة بالسنوات السابقة )590 27(، مقابل 

قطعة يف عام 2020 و213 8 يف عام 2019.

وأبلغت البلدان األمريكية أن غالبية املضبوطات كانت أثرية )266 2( 

 2020 عام  املتحجرات يف  املضبوطات من  غالبية  كانت   يف حنّي 

)631 12( ومن النقود املسكوكة يف عام 2019 )000 3(.

وانسجاما مع البيانات التي ُجمعت يف العام السابق، أبلغت آسيا بأن 

أكثر املضبوطات كانت نقودا مسكوكة يف عام 2021 )000 50(، كما 

2020 )316 224( علما بأنه جرى اإلبالغ عن  كان الحال يف عام 

 000 5 قطعة من الفئة نفسها يف عام 2019.

املضبوطات كانت  أن  الواردة  البيانات  األوروبية، تؤكد  املنطقة  يف 

باإلجمال قطعا أثرية يف عام 2021 )955 24(، وهو ما يصّب يف االتجاه 

نفسه للعامنّي 2020 )955 24( و2019 )358 66(.
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قطع أثرية

0% | 16

قطع أثرية

61% | 2,266

أغراض دينية

1% | 306

أغراض دينية

0% | 38

قطع أخرى
16% | 4,389

لوحات

5% | 3,189

لوحات

0% | 104

منحوتات

0% | 6

منحوتات

1% | 591

لوحات

1% | 34

منحوتات

0% | 6

منحوتات

6% | 1,711

أغراض دينية

0% | 1

أغراض دينية

0% | 11

متحجرات
1% | 313

.متحجرات
1% | 423

.متحجرات
1% | 430

 قطع أخرى
2% | 1,151

رسومات
1% | 815

رسومات
0% | 424

نقود مسكوكة

67% | 18,481

نقود مسكوكة

62% | 50,000

نقود مسكوكة

14% | 8,211

 نقود مسكوكة
0% | 5

 قطع أخرى
2% | 74

 قطع أخرى
3% | 2,270

حرفيات فنية
1% | 679

حرفيات فنية
10% | 2,609

حرفيات فنية
3% | 116

حرفيات فنية
0% | 119

مواد مكتبات
2% | 1,355

مواد مكتبات 
4% | 151

مواد مكتبات 
0% | 70

مواد مكتبات 
31% | 17,951

قطع أثرية

32% | 25,700

قطع أثرية

43% | 24,955

المجموع :
3,738

المجموع :
58,271

المجموع :
80,446

المجموع :
27,590

رسومات
0% | 0

رسومات
0% | 0

متحجرات
29% | 1,075

 مجموع المضبوطات في عام 2021:
170,045

أفريقيا األمريكتان

آسيا أوروبا

لوحات

منحوتات

رسومات

حرفيات فنية 

نقود مسكوكة

مواد مكتبات 

قطع أثرية

متحجرات

أغراض دينية

قطع أخرى
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قة: المضبوطات من الحفريات غير المشروعة والسرقات العادية مقارنة معمَّ

يقارن هذا القسم المضبوطات من الحفريات األثرية والمتحجرات والنقود المسكوكة غير المشروعة بباقي 
المضبوطات في كل منطقة من مناطق العالم.

18,019

2 0 1 9

4,701

23,699

2 0 2 0

1,838

18,810

2 0 2 1

8,780

4,746

2 0 1 9

2,952

13,605

2 0 2 0

250

3,346

2 0 2 1

392

6,327

2 0 1 9

115

247,537

2 0 2 0

348

76,130

2 0 2 1

4,316

96,565

2 0 1 9

21,828
80,632

2 0 2 0

13,900
33,589

2 0 2 1

24,691

كما تم توفري بيانات من 2019 و 2020 إلعطاء صورة أكثر دقة التجاهات املصادرات يف السنوات املاضية.

الفئات  واملتحجرات  األثرية  والقطع  املسكوكة  النقود  تزال  وال 

القانون يف جميع مناطق  إنفاذ  التي تصادرها أجهزة  الرئيسية 

العالم. ومنذ عام 2017، أبلغت جميع البلدان عن عدد أعىل بكثري من 

بالفئات  واملتحجرات مقارنة  األثرية  والقطع  املسكوكة  النقود 

األخرى ربما ألن مواقع الرتاث الثقايف تحظى بقدر أقل من الحماية 

مقارنة باملواقع الثقافية األخرى، وبسبب إمكانية العثور عىل القطع 

األثرية بسهولة نسبيا باستخدام أجهزة الكشف عن املعادن. وتواجه 

أجهزة إنفاذ القانون صعوبة يف إثبات عدم مرشوعية مصدر هذه 

القطع أو تصديرها.

ع األفراد والجماعات اإلجرامية املنظَّمة عىل التداول بالنقود  وما يُشجِّ

املسكوكة والقطع األثرية واملتحجرات هو القيمة املالية الزهيدة لكل 

قطعة، ما قد يثني السلطات، يف بعض البلدان، عن مالحقة هذه 

القضايا قضائيا بسبب التكلفة والصعوبات يف الحصول عىل أدلة 

إثبات.

أّما بالنسبة إىل املجرمنّي فإن التداول بمئات أو آالف العمالت املعدنية 

الشائعة هو فرصة ممتازة لكسب املال دونما مخاطرة أو بمخاطر 

محدودة. فضال عن ذلك، غالبا ما يسهل الوصول إىل العمالت املعدنية 

وقطع الربونز الصغرية املتاحة يف املناطق النائية باستخدام أجهزة 

القطع عرب شبكة  بيع هذه  بعدئذ  املعادن. ويمكن  الكشف عن 

السلع  أسواق  ويف  فيها  التحّكم  يصعب  منصات  عىل  اإلنرتنت 

رشطة  وحدات  إىل  تفتقر  التي  البلدان  يف  سيما  ال  املستعملة، 

متخصصة أو حيث يكون عدد املحّققنّي محدودا وموّزعا يف مناطق 

متباعدة.

أفريقيا

آسيا

األمريكتان

أوروبا

المسكوكة لنقود  ا المشروعة:  غير  لحفريات   ا
والقطع األثرية والمتحجرات

غير ذلك: الفئات األخرى
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  2 0 2 0

  2 0 1 9

42

94

223

1,277

0

417

44

22

1,563

0

321

1,564

5

578

153

729

غ عنها مواقع الحفريات غير المشروعة المبلَّ

غ عنها على الممتلكات الثقافية االعتداءات المبلَّ  

يركز القسم التايل عىل عدد الحفريات األثرية غري املرشوعة املبّلغ عنها يف املناطق األربع.

وأبلغت البلدان األفريقية عن 108 حفريات، واألمريكتان عن 34، وآسيا عن 622 1 وأوروبا عن 183.

وللسنة الثانية منذ عام 2017، تبلِّغ البلدان اآلسيوية عن عدد حفريات غري مرشوع يفوق مثيله يف املناطق األخرى. وال يعكس العدد املحدود من التقارير 

حجم املتحجرات والقطع األثرية التي تصادرها أجهزة إنفاذ القانون كل عام. وقد يعزى ذلك إىل عدم اإلبالغ عن الحفريات غري املرشوعة يف املناطق النائية 

ويف مواقع الرتاث الثقايف املغمورة باملياه أو القطع التي تم الحصول عليها بواسطة أجهزة الكشف عن املعادن.

يحدد الرسم البياني هذا عدد االعتداءات عىل املمتلكات الثقافية من اعتداءات مادية وتدمري وتخريب. وقد أبلغت أفريقيا عن 356 اعتداءا، 

واألمريكتان عن 74 وآسيا عن 257 وأوروبا عن 996.

وباستثناء آسيا التي شهدت زيادة ملحوظة يف عام 2021، أبلغت املناطق الثالث األخرى عن هجمات أقل مقارنة بالعام السابق. ومن املهم اإلشارة إىل أن 

اإلنرتبول لم يتلقَّ أّي بيانات من املناطق التي تشهد نزاعات هذا العام.

108
  2 0 2 1

34

1,622

183

  2 0 2 0

  2 0 1 9

  2 0 2 1 356

74

257

996

أفريقيا

آسيا

األمريكتان

أوروبا

أفريقيا

آسيا

األمريكتان

أوروبا
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البيانات اإلحصائية



تقييم للجريمة المرتكبة ضد الممتلكات الثقافية في عام 172021

ضلوع جماعات الجريمة المنظمة والوسطاء

1 

الجهة األولى

يعملون عىل املستوى الوطني

بشكل فردي أو ضمن جماعات

 الجريمة املنظَّمة

السارقون، الحّفارون،

 جماعات الجريمة املنظَّمة

2 

الوسطاء

يعملون كصلة وصل، عادة عىل املستوى 

اإلقليمي أو الدويل

امليرّسون

3 

الجهة األخيرة

يمكن أن يشاركوا عىل جميع املستويات

التجار، دور املزادات، جامعو التحف، 

املتاحف

يشكل االتجار غري املرشوع باملمتلكات الثقافية جريمة خطرية عرب 

الوطنية تطال جميع مناطق العالم. وترتكب هذه الجرائم بشكل 

عىل  تنشط  التي  املنظَّمة  اإلجرامية  الجماعات  يد  عىل  رئييس 

البلدان  الصعيدين الوطني واإلقليمي بسبب سهولة سفرها عرب 

والقارات بهدف بيع القطع املهرَّبة يف األسواق األجنبية. وقد يتوّرط 

الشبكة  إىل  بيدأنهم يفتقرون  أو نهبها،  القطع  األفراد يف رسقة 

املنظَّمة الرضورية لعمليات االتجار.

ويُستبعد أن تشارك املنظمات اإلجرامية يف أنشطة محفوفة باملخاطر 

تعمل هذه  إذ  تنفيذ هكذا عمليات فحسب  لغرض  الربح  تدّر  ال 

القطع عند  ر  السوق، فترسق وتُصدِّ احتياجات  لتلبية  املنظمات 

الطلب. واألمر سيّان بالنسبة إىل اإلرهابينّي الذين صنّفهم مجلس 

املكتَسب من  الدخل  املتحدة كمستفيدين من  التابع لألمم  األمن 

االتجار غري املرشوع باملمتلكات الثقافية من سوريا والعراق.

ولكن ال عالقة للجهات املعنيّة الرسمية يف سوق األعمال الفنية وألهم 

الوسطاء  ويوفر  اإلجرامية.  بالجماعات  الفنية  التحف  جامعي 

املّطلعون عىل السوق املعلومات االستخبارية التجارية ويشكلون 

صلة الوصل بنّي املنظمات اإلجرامية وجامعي التحف النهائينّي يف 

رشطة  وحدات  ر  توفُّ عدم  فإن  ولألسف،  العالم.  أنحاء  جميع 

متخصصة يف هذا املجال إىل جانب التكاليف والصعوبات التي ينطوي 

عليها إجراء تحقيقات دولية لتحديد الوسطاء الرئيسينّي واعتقالهم 

يف سلسلة االتجار غري املرشوع باملمتلكات الثقافية، ال يتيح ألجهزة 

الرشطة الوطنية أن تكون لها باملرصاد.

الرئيسية عىل  األولويات  إحدى  تتمثل  أن  ينبغي  ذلك،  ويف ضوء 

األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية يف تحديد الوسطاء املشاركنّي 

بشكل نشط يف االتجار غري املرشوع باملمتلكات الثقافية. وإن تحديد 

وتفكيك الشبكات اإلجرامية املختلفة التي توّفر معلومات تجارية 

هي السبيل الوحيد املمكن ملواجهة هذه الظاهرة بشكل ملموس عىل 

املدى املتوسط.
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املحالت العتيقة 
4% 

املحالت العتيقة 
10% 

املحالت العتيقة 
12% 

 املحالت العتيقة
11% 

املتاحف
6%

املتاحف
10%

املتاحف
11%

املتاحف
11%

املعارض الفنية
10%

املعارض الفنية
8%

املعارض الفنية
13%

املعارض الفنية
14%

املقابر
25%

املقابر
14%

املقابر
7%

املقابر
12%

مواقع أخرى
15%

مواقع أخرى
14%

مواقع أخرى
15%

مواقع أخرى
14%

املباني الدينية

5%

املباني الدينية

12%

املباني الدينية

14%

املباني الدينية

10%

منازل خاصة
13% منازل خاصة

0%

منازل خاصة
9% منازل خاصة

14%

مواقع الحفريات
8%

مواقع الحفريات
11%

مواقع الحفريات
2%

مواقع الحفريات
15%

املواقع األثرية
14%

املواقع األثرية
12%

املواقع األثرية
12%

املواقع األثرية
13%

الموقع والتبعات الدولية
التالية إىل األماكن األكثر شيوعا لحصول  البيانية  الرسوم  تشري 

الجرائم املتصلة باملمتلكات الثقافية يف كل منطقة من مناطق العالم.

املتصلة  الجرائم  غالبية  أن  األعضاء  البلدان  أبلغت  أفريقيا،  يف 

باملمتلكات الثقافية ارتُكبت يف املقابر )25 يف املائة( ويف املواقع 

األثرية )14 يف املائة(. أّما يف األمريكتنّي فكانت األماكن األكثر شيوعا 

مواقع الحفريات )15 يف املائة(، تليها املعارض الفنية )14 يف املائة(. 

ويف آسيا، جاءت املقابر يف املرتبة األوىل )14 يف املائة(، تليها املباني 

الدينية )12 يف املائة( واملواقع األثرية )12 يف املائة(. تكشف الرسوم 

البيانية عن وضع مختلف يف أوروبا، حيث تبنّي أن املنازل الخاصة 

واملباني الدينية هي األكثر عرضة لهذه الجرائم )14 يف املائة( تليها 

املعارض الفنية )13 يف املائة(. وأّما املقابر يف أوروبا فليست األكثر 

استهدافا موقع أخرى 14%.

أفريقيا األمريكتان

آسيا أوروبا

املباني الدينية

منازل خاصة

مواقع الحفريات

املقابر

املعارض الفنية

املحالت العتيقة 

املتاحف

املواقع األثرية

مواقع أخرى
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طرق التهريب الدولية  

ومرة بعد، يُبنّي تحليل الجرائم املرتكبة يف عام 2021 أن االتجار غري املرشوع باملمتلكات الثقافية هو جريمة خطرية عابرة للحدود الوطنية وظاهرة عاملية 

يف واقع األمر. وال تعّد الطرق املبيَّنة عىل الخريطة سوى إشارة إىل املسارات التي يسلكها املجرمون وهي ال تعكس الطرق الفعلية بدقة ألن بعض التحقيقات 

والطرق تحت خاضعة للمراقبة.

تُظهر هذه الخريطة الطرق الدولية التقريبية املستخدمة للتهريب 

من بلد إىل آخر أو من قارة إىل أخرى. وتعكس البيانات الواردة من 

املعلومات  بفضل  تحديده  املمكن  من  كان  ما  األعضاء  البلدان 

االستخبارية واملضبوطات التي صادرها ضباط الرشطة والجمارك 

فحسب. وبالفعل، يعترب اإلنرتبول أن كل بلد هو- أو قد يكون- بلد 

رة بشكل  منشأ أو عبور أو وجهة لألعمال الفنية املرسوقة واملصدَّ

غري مرشوع. وال يفّرق الرسم البياني بنّي االثننّي. وقد يكون لقطعة 

معيّنة جرى تصديرها بشكل غري مرشوع، مصدرا مرشوعا من غري 

أن تكون قد رُسقت أو جرى التنقيب عنها بشكل غري مرشوع. ويف 

الوقت نفسه، عادة ما تُصدَّر القطع املنهوبة أو املرسوقة بشكل غري 

مرشوع.

وأبلغت بلدان يف أفريقيا بأن القطع املهّربة من أراضيها يف عام 2021 

كانت تتّجه إىل أوروبا عىل وجه الخصوص، يف حنّي أفاد بلد واحد 

وأوروبا  الشمالية  أمريكا  إىل كل من  بلد عبور  بأنه شّكل  فقط 

وأفريقيا.

وأبلغت بلدان أمريكية بأن القطع الثقافية من قارتها غالبا ما تُصدَّر 

إىل أوروبا وأمريكا الشمالية والرشق األوسط.

وآسيا  أوروبا  إىل  للتهريب  مصدر  بأنها  آسيوية  بلدان  وأبلغت 

واألمريكتنّي كما وأنها وجهة لقطع آتية من الرشق األوسط وأمريكا 

الشمالية.

وُحّددت أوروبا كمنطقة وجهة من معظم البلدان يف املناطق األخرى 

من العالم. ويُتداول بالقطع الثقافية من أوروبا داخل املنطقة، أو 

تُنقل إىل أمريكا الشمالية أو إىل بلدان رشقية.
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بيانات التزوير
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وتبنّي الرسوم البيانية التالية العدد اإلجمايل للجرائم املتصلة باألعمال 

الفنية واآلثار املزيفة، وعدد االعتقاالت والجناة املبّلغ عنهم يف عام 

.2021

ويظهر الرسم البياني زيادة طفيفة يف الجرائم واالعتقاالت والجناة 

يف األمريكتنّي ويف منطقة آسيا وجنوب املحيط الهادئ يف عام 2021 

مقارنة بعام 2020. ويف املقابل، أبلغت بلدان أفريقية وأوروبية عن 

عدد أقل من الجرائم واالعتقاالت والجناة مقارنة بالسنة السابقة.

أفريقيا األمريكتان

آسيا أوروبا

: 2 0 2 1 م  عا في  ة     لجنا ا و ت      ال عتقا ال ا و ئم    ا لجر ا ع    مجمو
4 1 64 44 2 0   
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NO DATA

ضبط القطع المقلدة

المجموع :
3,100

المجموع :
280

حرفيات فنية 
5% | 106

نقود مسكوكة
4% | 129

نقود مسكوكة
3% | 71

قطع أثرية
3% | 85

منحوتات
2% | 36

منحوتات
2% | 7

أغراض دينية
0% | 1

لوحات
98% | 273

لوحات
100% | 83

لوحات
54% | 1,247

رسومات
33% | 752

المجموع :
2,310

قطع أخرى
96% | 2,971

قطع أخرى
0% | 9

 مواد مكتبات
0% | 3

تشري الرسوم البيانية التالية إىل عدد القطع املقلَّدة التي ضبطتها 

2021. وقد جرى إيراد هذه  أجهزة إنفاذ القانون يف كل فئة عام 

األرقام كذلك كنسب مئوية بغية رسم صورة أوضح عن الوضع 

الحايل يف كل منطقة من مناطق العالم.

السنوات  يف  األعضاء  البلدان  أرسلتها  التي  املعلومات  وأظهرت 

الرئيسية  الجهات  هي  املنظمة  الجريمة  جماعات  أن  السابقة 

الضالعة يف االتجار باألعمال الفنية املقلَّدة عىل املستوينّي الوطني 

والدويل. ويف غالبية الحاالت يعمل املجرمون ضمن مجموعات من 

شخصنّي أو ثالثة - كما هو الحال بالنسبة إىل االتجار بالرتاث الثقايف 

املرشوع. وتربط هؤالء األفراد صالت قوية بجماعات منظَّمة أكرب.

2021، كان العدد األكرب من القطع املقلَّدة املضبوطة يف  ويف عام 

أوروبا هو للوحات )بلغ مجموعها  1247 قطعة( تليها الرسومات 

)ما مجموعه 752 قطعة(. يرجى املالحظة أن البيانات الواردة من 

آسيا ُقّدمت من بلد واحد فحسب.

لوحات

منحوتات

رسومات

حرفيات فنية 

نقود مسكوكة

مواد مكتبات 

قطع أثرية

أغراض دينية

متحجرات

قطع أخرى

أفريقيا األمريكتان

آسيا أوروبا

مجموع القطع المزيفة في عام 2021: 5773 

المجموع :
83
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التذييل
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اعتقال 52 شخصا في إطار عملية شارك 
فيها 28 بلدا استهدفت االتجار 

بالممتلكات الثقافية
واشتملت الممتلكات المصادرة على قطع أثرية وأثاث وعمالت 

معدنية ولوحات وآالت موسيقية ومنحوتات.

ليون )فرنسا( - أسفرت عملية عاملية استهدفت االتجار غري 

52 شخصا وضبط اعتقال  الثقافية عن  باملمتلكات   املرشوع 

هذه  واشتملت  العالم.  أنحاء  جميع  يف  أثرية  قطعة   9  408  

وأثاث وعمالت  أثرية  بثمن عىل قطع  ر  تقدَّ التي ال  املمتلكات 

معدنية ولوحات وآالت موسيقية ومنحوتات.

 Pandora وشاركت سلطات إنفاذ القانون من 28 بلدا يف عملية

إىل 1 حزيران/يونيو  من  التنفيذية  مرحلتها  امتدت  التي   VI 

تدقيق  إطارها عمليات  2021، وأجرت يف  أيلول/سبتمرب   30

ومراقبة يف املطارات واملعابر الحدودية ويف دور للمزاد العلني 

ومتاحف ومنازل خاصة.

العملية بشكل خاص عىل رصد األسواق اإللكرتونية.  وركزت 

 )Politie( ولهذه الغاية، نّظم جهاز الرشطة الوطنية الهولندية

أسبوعا من الدوريات السيربية لتحديد املبيعات املشبوهة التي 

تجرى عىل اإلنرتنت.

ويزيد عدد التحقيقات التي ال تزال جارية عىل الـ 170 تحقيقا، 

األمر الذي يفرتض إجراء املزيد من الضبطيات واالعتقاالت بينما 

يواصل املحققون يف العالم أجمع مالحقتهم لألشخاص الذين 

ينتهكون الرتاث الثقايف ويدمرونه.

عملية  )Guardia Civi l ( اإلسباني  املدني  الحرس  د   وقا

 Pandora VI التي نّسقها عىل الصعيد الدويل اليوروبول واإلنرتبول 

ومنظمة الجمارك العاملية. وشّكل اليوروبول من جهة واإلنرتبول 

ومنظمة الجمارك العاملية من جهة أخرى وحدات للتنسيق امليداني 

كانت تعمل عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع للمساعدة عىل 

التنبيهات والتحذيرات والتحقق من  تبادل املعلومات وإصدار 

البيانات التي تُجمع يف مختلف قواعد البيانات الدولية والوطنية.

أبرز إنجازات العملية

4 قطعة أثرية شملت حوايل  231  ضبطت الجمارك الفرنسية 

000 3 قطعة نقد معدنية وأجراسا وأبازيم وخواتم وقطعا من 

الفخار، كان قد نهبها شخص واحد من مواقع أثرية باستخدام 

جهاز للكشف عن املعادن. ويف قضية منفصلة، ضبطت الجمارك 

الفرنسية أيضا ثالث منحوتات قديمة تعود إىل حضارة توماكو 

التوليتا السابقة للعرص الكولومبي.

واستعادت الرشطة الوطنية اإلسبانية )Policía Nacional(كنزا 

اإلمرباطورية  إىل  تعود  ذهبية  نقدية  قطعة   91 من  يتكّون 

السوق  يف  يورو  مليون  نصف  بنحو  ثمنها  ر  ويُقدَّ الرومانية 

السوداء. وبدأ التحقيق بعد أن ُكشفت هذه القطع يف دار شهرية 

للمزاد العلني يف مدريد. وحّدد املحققون يف وقت الحق املوقع 

األثري اإلسباني الذي نُهبت منه هذه القَطع.

وضبط عنارص جهاز الجمارك وحماية الحدود يف الواليات املتحدة 

يعود  قديمة  مكسيكية  أثرية  قطعة   13 عىل  تحتوي  شحنة 

تاريخها إىل الفرتة ما بعد الكالسيكية حتى عرص األزتك، بما يف 

ذلك جمجمة و12 فأسا.

وعثر جهاز الرشطة يف رومانيا )Poliția Română( عىل صليب 

تطواف يرقى إىل القرن الثالث عرش وأعاده إىل متحف الكنيسة 

Cisnadei التي كان قد رُسق منها يف عام  اإلنجيلية يف مدينة 

2016. وكان الصليب مسّجال يف قاعدة بيانات اإلنرتبول لألعمال 

 الفنية املرسوقة وُكشف عرب تطبيق اإلنرتبول لألجهزة النقالة

.ID-Art 

ضبط جهاز الدرك اإليطايل )Arma dei Carabinieri( يف منطقة 

79 قطعة أثرية من أشكال وعصور مختلفة.  البحر املتوسط 

أو  تثبت منشأها  التي  الوثائق  إىل  تفتقر  القطع  وكانت هذه 

استريادها إىل األرايض الوطنية عىل نحو قانوني.

 التذييل 1
PANDORA VI
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واستعادت وحدة مكافحة الجريمة املتصلة باألعمال الفنية 

والتحف األثرية )الرشطة الوطنية الهولندية( لوحتنّي للفنان 

Kees Verweij كان قد أُبلغ عن رسقتهما، وذلك يف أعقاب عمليات 

تدقيق أجريت عىل دليل مبيعات إلكرتونية كانت إحدى دور املزاد 

العلني الهولندية تشارك فيها.

 )Ελληνική Αστυνομία( واستعاد أفراد من الرشطة اليونانية

عمودا رخاميّا يعود تاريخه إىل العهد الروماني و13 قطعة نقدية 

قديمة و3 أواٍن فخارية من الحقبة اإلغريقية.

وال تزال أجهزة الكشف عن املعادن سلعة مرغوبة من اللصوص، 

فقد أفادت سبع سلطات أوروبية إلنفاذ القانون عن ضبط 90 

جهازا للكشف عن املعادن مخّصصة لالستخدام غري املرشوع يف 

املواقع األثرية.

التعاون الدولي

أّدى اليوروبول، بصفته مرشفا مشاركا عىل هذا التحرك، دورا 

بارزا يف تنفيذ العملية بأكملها عرب تسهيل تبادل املعلومات وتوفري 

الدعم التحلييل وامليداني. ووضعت منظمة الجمارك العاملية أداة 

اتصاالتها املأمونة CENcomm بترّصف املشاركنّي وسّهلت تبادل 

البيانات االستخبارية بنّي مختلف األجهزة.

وبفضل منظومته لالتصاالت الرشطية املأمونة I-24/7، وصل 

اإلنرتبول بنّي بلدان البلقان وبلدان االتحاد األوروبي املشاركة يف 

تبادل املعلومات، ودعم العملية كلها بتعينّي خبري متفرغ للتحقق 

مرة ثانية من التقصيات التي تجرى، يف قاعدة بيانات اإلنرتبول 

لألعمال الفنية املرسوقة، بغية كشف مكان القطع املرسوقة التي 

ال تزال مفقودة والتعرف عليها.

وأُطلقت عملية Pandora للمرة األوىل يف عام 2016 وهي عملية 

 407 سنوية إلنفاذ القانون. وحتى اآلن، أسفرت عن اعتقال 

أشخاص واسرتداد 050 147 قطعة من املمتلكات الثقافية.

:Pandora VI البلدان المشاركة في عملية

البلدان األعضاء يف اإلنرتبول: إسبانيا، وألبانيا، وأملانيا، وآيرلندا، 

وإيطاليا، والربتغال، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، 

والجبل األسود، ورومانيا، وسلوفاكيا، والسويد، وسويرسا، 

ورصبيا، وفرنسا، وقربص، والتفيا، وليتوانيا، ومالطة، ومقدونيا 

وهنغاريا،  والنمسا،  والنرويج،  املتحدة،  واململكة  الشمالية، 

وهولندا، والواليات املتحدة األمريكية، واليونان.

طرف ثالث: كوسوفو
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 التذييل 2
ID-ART تطبيق 

ID- الذكرى السنوية األولى على إطالق 
Art، أول تطبيق لإلنتربول

احتُفل بتاريخ 6 أيار/ مايو 2022 بمرور عام عىل استحداث أول 

تطبيق لإلنرتبول ID-Art. ومنذ إطالقه، جرى تنزيل التطبيق أكثر 

من 000 21 مرة يف أكثر من 164 بلدا.

رت إيطاليا، وفرنسا، والهند، وهولندا، والواليات املتحدة  وتَصدَّ

املراكز الخمسة األوىل يف قائمة البلدان التي نّزلت هذا التطبيق 

وبلغت نسبة مستخدميه 33 يف املائة من النساء و67 يف املائة من 

الرجال.

واستعان حوايل 94 يف املائة من املستخدمنّي بهذا التطبيق بشكل 

منتظم، ما أسفر عن تفاعالت وصل عددها إىل أكثر من 700 632.

يدوية  إجراء عمليات بحث  املستخدمنّي عىل  تفاعل  ويشتمل 

وبرصية وإنشاء قوائم باملجموعات الفنية الخاصة واإلبالغ عن 

العثور عىل قطع ثقافية مرسوقة.

الثقافية بينها  التطبيق باسرتداد عدد من القطع  وسمح هذا 

تمثاالن مرسوقان كانا معروضنّي للبيع عرب منصة تجارية، وقد 

تعّرفت وحدة الرشطة اإليطالية لحماية الرتاث الثقايف عليهما.

باإلضافة إىل ذلك، استعادت السلطات يف هولندا لوحتنّي مرسوقتنّي 

بعد أن تعرفت عليهما الوحدة الهولندية ملكافحة الجرائم التي 

تستهدف األعمال الفنية وذلك بعد التحقق من قائمة مبيعات عىل 

اإلنرتنت وقد تبنَّي ضلوع دار مزادات يف أمسرتدام فيها.

يف تموز/يوليو 2021، اسرتدت الرشطة الوطنية الرومانية صليب 

تطواف يعود تاريخه إىل القرن الثالث عرش. واسرتدت الرشطة 

الوطنية اإلسبانية ثالث قطع نقدية ذهبية تعود إىل اإلمرباطورية 

الرومانية.

واسرتد الحرس املدني اإلسباني لوحتنّي جداريتنّي مرسوقتنّي من 

عرص النهضة )انظر أدناه(.

استرداد لوحتين جداريتين من عصر النهضة 
ُرسمتا في عام 1540

يف عام 1979، رُسقت لوحتان من عرص النهضة ُرسمتا يف عام 

1540 من املذبح الرئييس لكنيسة سانتا مارينا دل بارسيال دل 

باركو )سمورة(.

ر  ر اللوحة األوىل يوحنا اإلنجييل والقديس بطرس، وتُصوِّ تُصوِّ

الثانية القديس أندراوس والقديس يعقوب الكبري بن زبدى.

وكان مالك اللوحتنّي من محبي الفن وخبريا يف التحف القديمة 

ولطاملا ظّن أن مسار الحصول عىل اللوحتنّي كان قانونيا إىل أن 

استخدم تطبيق ID-Art للتحقق مما إذا كانت اللوحتان مدرجتنّي 

يف قاعدة بيانات اإلنرتبول لألعمال الفنية املرسوقة.

ويستخدم تطبيق ID-Art وظيفة البحث البرصي وبرمجية بالغة 

التطور لتحديد سمات الصور ملطابقة األعمال الفنية.

وأكد التطبيق أن اللوحتان كانتا بالفعل مرسوقتنّي.

وأبلغ مالك اللوحتنّي الحرس املدني اإلسباني الذي أكد بدوره أنهما 

مرسوقتان. وأعادت الوحدة املتخصصة يف الحرس املدني اللوحتنّي 

إىل الكنيسة يف نيسان/ أبريل 2022.
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ID-ART كيف يعمل تطبيق

ID-ART القدرة عىل خوض املعركة ضد األعمال  يعزز تطبيق 

الفنية املرسوقة والجرائم املتصلة بالرتاث الثقايف. وهو أداة جديدة 

تتيح العمل الجماعي عىل حماية تراثنا املشرتك.

ويساعد التطبيق عىل الكشف عن املمتلكات الثقافية املرسوقة 

والحد من االتجار غري املرشوع بها وتعزيز فرص العثور عىل 

األعمال والتحف الفنية املرسوقة.

اتخاذ  النقالة  الهواتف  والسهل عرب  الرسيع  الوصول  ويعزز 

إجراءات جماعية لحماية تراثنا الثقايف املشرتك. ويمكن تنزيله 

باملجان بلغات اإلنرتبول الرسمية األربع: اإلسبانية واإلنكليزية 

والعربية والفرنسية.

ويتيح التطبيق متعدد الجوانب الوصول إىل قاعدة بيانات األعمال 

معينة  ثقافية  قطعة  كانت  إذا  مما  للتحقق  املرسوقة  الفنية 

مدرجة يف تلك القائمة.

الخاصة  الفنية  باملجموعات  قائمة  إنشاء  كذلك  املمكن  ومن 

واإلبالغ عن رسقة قطعة ما، وعن املواقع الثقافية التي يُحتمل أن 

تكون عرضة للخطر أو عن حفريات غري مرشوعة.

الوصول إلى قاعدة بيانات اإلنتربول

ID-ART الوصول عرب الهواتف النقالة إىل قاعدة  يتيح تطبيق 

بيانات اإلنرتبول لألعمال الفنية املرسوقة بشكل مبارش. وتضم 

قاعدة البيانات هذه أكثر من 000 52 سجل لقطع ثقافية قّدمها 

134 بلدا من البلدان األعضاء يف اإلنرتبول.

وهي قاعدة البيانات العاملية الوحيدة التي ترد فيها معلومات 

رشطيّة مؤكدة عن األعمال الفنية املرسوقة واملفقودة. وتشمل 

ميزات التطبيق ما ييل:

التحقق مما إذا كانت قطعة معّينة مدرجة 
في قاعدة األعمال الفنية المسروقة

يمكن القيام بذلك عن طريق البحث اليدوي أو البرصي. ويتطلب 

البحث اليدوي إدخال معلومات عن القطعة الثقافية من قبيل 

نوعها أو املواد املستخدمة فيها أو تقنيتها أو عنوانها أو اسم 

الفنان أو بلد املنشأ.

لتحديد  التطور  بالغة  برمجية  فيستخدم  البرصي  البحث  أّما 

قاعدة  املسجلة يف  الفنية  باألعمال  الصور ومقارنتها  سمات 

البيانات.

اإلبالغ عن سرقة عمل فني

إذا أسفر البحث اليدوي أو البرصي عن مطابقة، يمكن إعداد 

تقرير عرب التطبيق.

ويتخذ اإلنرتبول بعدئذ تدابري املتابعة املناسبة ويحيل املعلومات 

إىل أجهزة إنفاذ القانون الوطنية عند االقتضاء.

إطالق حملة اتصاالت بالتعاون مع وحدات 
متخصصة في الشرطة

يف نيسان/ أبريل، أطلق اإلنرتبول حملة اتصاالت بالتعاون مع 

وحدات الرشطة املتخصصة املكرسة لحماية الرتاث الثقايف.

وتمثَّل الهدف الرئييس لهذه الحملة يف املساهمة باسرتداد القطع 

املرسوقة باستخدام ID-Art باإلضافة إىل إذكاء وعي الجمهور 

بالتطبيق وطلب املساعدة ملكافحة االتجار غري املرشوع بالرتاث 

الثقايف.

والتمس اإلنرتبول دعم البلدان األعضاء طالبا منها نرش ملصقات 

وطنية يف حساباتها الشخصية عىل وسائل التواصل االجتماعي.
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وتُعّد حملة االتصاالت التي أُطلقت يف هولندا ورومانيا وفرنسا 

مثاال عىل أفضل املمارسات حيث تتضافر الجهود بنّي اإلنرتبول 

والدول األعضاء يف سبيل تحقيق األهداف املشرتكة.

بلد  كل  يف  املرسوقة  القطع  لعرض  وطنية  ملصقات  وأُِعّدت 

واملوجودة يف قاعدة بيانات اإلنرتبول لألعمال الفنية املرسوقة. 

ع عامة الناس  وجرى إعداد املحتوى باللغات املحلية وهو يشجَّ

عىل تنزيل تطبيق ID-Art ومساعدة أجهزة إنفاذ القانون عىل 

اسرتداد القطع املرسوقة.
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 التذييل 3
قائمة الوثائق الرئيسية المتعلقة بحماية التراث الثقافي

المعاهدات واإلعالنات
اتفاقية الهاي لعام 1954 بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف حالة 

نزاع مسلَّح، مع القواعد التنظيمية لتنفيذ االتفاقية

الربوتوكول األول التفاقية الهاي لعام 1954 بشأن حماية املمتلكات 

الثقافية يف حالة نزاع مسلَّح

اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر 

ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري 

مرشوعة

اتفاقية اليونسكو لعام 1972 بشأن حماية الرتاث العاملي الثقايف 

والطبيعي

الثقافية  باملمتلكات  املتعلقة   1995 لعام   UNIDROIT اتفاقية 

املرسوقة أو املصدَّرة بشكل غري قانوني

1954 بشأن  1999 التفاقية الهاي لعام  الربوتوكول الثاني لعام 

حماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلَّح

االتفاقية الدولية لعام 1999 بشأن قمع تمويل اإلرهاب

اتفاقية األمم املتحدة لعام 2000 بشأن مكافحة الجريمة املنظَّمة 

عرب الوطنية

اتفاقية اليونسكو لعام 2001 بشأن حماية الرتاث الثقايف املغمور 

باملياه

اإلعالن العاملي بشأن التنوع الثقايف لعام 2001 وخطة العمل لتنفيذه، 

والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم  ملنظمة  العام  املؤتمر  اعتمده  الذي 

والثقافة يف دورته الـ31

 اتفاقية اليونسكو لعام 2003 بشأن صون الرتاث الثقايف غري املادي

اتفاقية األمم املتحدة لعام 2003 بشأن مكافحة الفساد

د للرتاث العاملي إعالن اليونسكو لعام 2003 بشأن التدمري املتعمَّ

2005 بشأن حماية تنوع أشكال التعبري  اتفاقية اليونسكو لعام 

الثقايف وتعزيزه

39 للجنة  2015 بشأن الرتاث العاملي، الدورة الـ  إعالن بون لعام 

الرتاث العاملي التابعة لليونسكو

 ،2015 اإلعالن املتعلق بالثقافة كأداة للحوار بنّي الشعوب لعام 

إكسبو، ميالنو، املؤتمر الدويل لوزراء الثقافة

2015، البيان الصادر عن االجتماع الثالث للدول األطراف يف اتفاقية 

املرشوع  غري  االتجار  ‘‘أوقفوا  املعنون   ،1970 لعام  اليونسكو 

باملمتلكات الثقافية’’

املتعلقة  اتفاقية مجلس أوروبا بشأن األفعال اإلجرامية   ،2017

بامللكية الثقافية

2018، التوجيه الخامس للمفوضية األوروبية ملكافحة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب

2019، الالئحة الصادرة عن الربملان األوروبي بشأن إدخال واسترياد 

السلع الثقافية

2020، استنتاجات مجلس االتحاد األوروبي بشأن العمل الخارجي 

لالتحاد األوروبي بشأن منع ومكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف

املتحدة  األمم  اتفاقية  العارشة ملؤتمر األطرف يف  الدورة   ،2020

ح:  منقَّ قرار  مرشوع  الوطنية.  عرب  املنظمة  الجريمة  ملكافحة 

مكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية املتعلقة باملمتلكات الثقافية 

.)CTOC/COP/2020/L.10/Rev.1(

منشورات اإلنتربول
2016، ‘‘حماية الرتاث الثقايف - رضورة لإلنسانية’’، بالتعاون مع 

األردن وإيطاليا واإلنرتبول ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات 

والجريمة واليونسكو؛

2019، ‘‘إنشاء وحدة وطنية للرتاث الثقايف - قيمة وحدة   ،2016

صة ملكافحة الجرائم ضد الرتاث الثقايف واالتجار غري  وطنية مخصَّ

املرشوع باملمتلكات الثقافية’’

للبلدان  الثقافية – مسح  املمتلكات  للجرائم ضد  ‘‘تقييم   ،2017

األعضاء يف اإلنرتبول )2016-2013(’’

للبلدان  الثقافية – مسح  املمتلكات  للجرائم ضد  ‘‘تقييم   ،2018

األعضاء يف اإلنرتبول )2017(’’

للبلدان  الثقافية – مسح  املمتلكات  للجرائم ضد  ‘‘تقييم   ،2019

األعضاء يف اإلنرتبول )2018(’’

للبلدان  الثقافية – مسح  املمتلكات  للجرائم ضد  ‘‘تقييم   ،2020

األعضاء يف اإلنرتبول )2019(’’

2020، اإلنرتبول - املجلس الدويل للمتاحف ‘‘توصيات بشأن ضمان 

أمن الرتاث الثقايف أثناء اإلغالق: تحدٍّ للعاملنّي يف املتاحف وألجهزة 

الرشطة’’

قرارات هيئات األمم المتحدة
الجمعية العامة لألمم المتحدة

2012، القرار 180/66 املعنون ‘‘تعزيز منع الجريمة والعدالة 

الجنائية لحماية املمتلكات الثقافية، وخاصة فيما يتعلق باالتجار 

فيها’’

2013، القرار 186/68 املعنون ‘‘تعزيز التدابري املتخذة يف مجال 

الثقافية،  املمتلكات  لحماية  الجنائية  والعدالة  الجريمة  منع 

وبخاصة فيما يتعلق باالتجار بها’’



30 تقييم للجريمة المرتكبة ضد الممتلكات الثقافية في عام 2021

2014، القرار 196/69 املعنون ‘‘املبادئ التوجيهية الدولية 

بشأن تدابري منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق باالتِّجار 

باملمتلكات الثقافية وما يتَّصل به من جرائم أخرى’’

2015، القرار 281/68 املعنون ‘‘إنقاذ الرتاث الثقايف العراقي’’

2015، القرار 76/70 املعنون ‘‘إعادة أو رد املمتلكات الثقافية إىل 

بلدانها األصلية’’ )آخر قرار بشأن هذه املسألة(

2015، القرار 178/70 املعنون ‘‘تعزيز برنامج األمم املتحدة ملنع 

الجريمة والعدالة الجنائية، وخصوصا القدرة يف مجال التعاون 

التقني’’

2018، القرار 130/73 املعنون ‘‘إعادة أو رد املمتلكات الثقافية 

إىل بلدانها األصلية’’

2022، القرار 76/16 املعنون ‘‘إعادة أو رد املمتلكات الثقافية إىل 

بلدانها األصلية’’

مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
2003، القرار 1483 املعنون ‘‘الحالة بنّي العراق والكويت، األخطار 

التي تهدد السلم واألمن الدولينّي نتيجة لألعمال اإلرهابية’’

2012، القرار 2056 املعنون ‘‘السلم واألمن يف أفريقيا’’

 2013، القرار 2100 املعنون ‘‘الحالة يف مايل’’

2015، القرار 2199 املعنون ‘‘األخطار التي تهدد السلم واألمن 

الدولينّي نتيجة لألعمال اإلرهابية’’

2015، القرار 2253 املعنون ‘‘قمع تمويل اإلرهاب’’

2017، القرار 2347 املعنون ‘‘إدانة التدمري غري املرشوع للرتاث 

الثقايف، ونهب وتهريب املمتلكات الثقافية، وال سيما من جانب 

الجماعات اإلرهابية’’

فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات
2019، التقرير الرابع والعرشون لفريق الدعم التحلييل ورصد 

الجزاءات املقدم عمال بالقرار 2368 )2017( بشأن تنظيم الدولة 

اإلسالمية يف العراق والشام )داعش( وتنظيم القاعدة وَمن يرتبط 

بهما من أفراد وكيانات

2021، التقرير الثامن والعرشون لفريق الدعم التحلييل ورصد 

الجزاءات املقدَّم عمال بالقرار 2368 )2017( بشأن تنظيم الدولة 

اإلسالمية يف العراق والشام )داعش( وتنظيم القاعدة وَمن يرتبط 

بهما من أفراد وكيانات

المجلس االقتصادي واالجتماعي
2004، القرار 2004/34 املعنون ‘‘منع االتجار باملمتلكات الثقافية’’

2008، القرار 2008/23 املعنون ‘‘منع االتجار باملمتلكات الثقافية’’

2010، القرار 2010/19 املعنون ‘‘منع الجريمة واستجابات العدالة 

الجنائية لحماية املمتلكات الثقافية، ال سيما فيما يتعلق باالتجار 

بها’’

قرارات هيئات اليونسكو وتوصياتها
1962، التوصية املتعلقة بحماية جمال وخصائص املناظر الطبيعية 

واملواقع

1964، التوصية املتعلقة بوسائل حظر ومنع استرياد وتصدير ونقل 

ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة، 19 ترشين الثاني/

نوفمرب

عىل  والطبيعي  الثقايف  الرتاث  بحماية  املتعلقة  التوصية   ،1972

الصعيد الوطني

2011، التوصية املتعلقة باإلطار الحرضي التاريخي، بما يشمل 

مرسدا بالتعاريف، 10 ترشين الثاني/نوفمرب

2015، اسرتاتيجية تعزيز أعمال اليونسكو لحماية الثقافة والدفاع 

عن التعدد الثقايف يف حاالت النزاع املسلَّح

2015، القرار MSP 11.3 املعنون ‘‘مبادئ توجيهية عملية لتنفيذ 

اتفاقية عام 1970’’

2015، القرار MSP 9.3 املعنون ‘‘zاإلجراءات الطارئة’’

2015، التوصية املتعلقة بحماية وتعزيز املتاحف ومجموعات التحف 

وتنّوعها والدور الذي تؤديه يف املجتمع

2015، التوصية املتعلقة بصون الرتاث الوثائقي والوصول إليه بما 

يشمل الصيغة الرقمية

2015، املبادئ التوجيهية العملية لتطبيق االتفاقية املتعلقة بالتدابري 

الواجب اتخاذها لحظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات 

الثقافية بطرق غري مرشوعة )اليونسكو، باريس، 1970(

الدويل  املتاحف  ومجلس  لليونسكو  األولية  التدابري   :3 التذييل 

واإلنرتبول املتعلقة بالقطع الثقافية التي تطرح للبيع عرب اإلنرتنت



تقييم للجريمة المرتكبة ضد الممتلكات الثقافية في عام 312021

 التذييل 4
األعمال الفنية األكثر طلبا لعام 2020 و2021

   

LES ŒUVRES D’ART 
LES PLUS RECHERCHÉES

THE MOST WANTED 
WORKS OF ART

N°50 (a) 
Juin / June 2020

WWW.INTERPOL.INT

 PICHET / JUG

Par/By:  Ludwig Lobmeyr
Dimensions :  15 cm

Vol/Theft:  14-16 Dec. 2019
(Salle de ventes/Salesroom)

Dossier/File:   2020/2.1
B.C.N./NCB:  VIENNE/VIENNA

 TABLEAU / PAINTING

Par/By:  Adriana Johanna Haanen
Dimensions :  41 x 33 cm

Vol/Theft:  8 Mar. 2020
(Particulier/Private residence)

Dossier/File:   2020/52.2
B.C.N./NCB:  VILNIUS

TABLEAU / PAINTING

Par/By:  Vincent van Gogh
Dimensions :  25 x 57 cm

Vol/Theft:  30 Mar. 2020
(Musée/Museum)

Dossier/File:   2020/62.1
B.C.N./NCB:  LA HAYE/THE HAGUE

PIECE ROMAINE / ROMAN COIN

Dimensions :  3.9 x 3.4 cm
Vol/Theft:  1 Jun.-31 Dec. 2019
 (Musée / Museum)

Dossier/File:   2020/8.1
B.C.N./NCB:  PARIS

PENDULE / CLOCK

Dimensions :  96.5 x 50 x 32 cm
Vol/Theft:  11 May 2020 

(Palais/Palace)
Dossier/File:   2020/80.1

B.C.N./NCB:  LA HAYE/THE HAGUE

   ICONE / ICON

Dimensions :     30 x 25 cm
Vol/Theft:     30 Aug. 2019 

(Eglise/Church)
Dossier/File:      2020/59.1

B.C.N./NCB:     ATHÈNES/ATHENS

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°50 (b) 
Décembre / December 2020

WWW.INTERPOL.INT

TABLEAU / PAINTING

Par/By:  Frans Hals
Dimensions :  69.5 x 58 cm

Vol/Theft:  26 Aug. 2020
(Musée/Museum)

Dossier/File:   2020/155.1
B.C.N./NCB:  LA HAYE/THE HAGUE 

STATUE

Par/By:  Carl Johan Eldh
Hauteur/Heigh:  175 cm

Vol/Theft:  11-12 Aug. 2019
(Plein air/Open air)

Dossier/File:   2019/155.1
B.C.N./NCB:  STOCKHOLM

LAVE-BROSSE / BRUSH WASHER

Vol/Theft:  19 Sep. 2020
(Particulier/Private residence)

Dossier/File:   2020/171.1
B.C.N./NCB:  OTTAWA

TABLEAU / PAINTING

Par/By:  Jan van Kessel
Dimensions:  64.8 x 94 cm

Vol/Theft:  19 Sep. 2020
(Particulier/Private residence)

Dossier/File:   2020/171.2
B.C.N./NCB:  OTTAWA

TABLEAU / PAINTING

Par/By:  Wassily Kandinsky
Dimensions :  77 x 67 cm

Vol/Theft:  8 Feb. 2018
(Entrepôt/Warehouse)

Dossier/File:   2020/114.1
B.C.N./NCB:  PRAGUE

   CALICE / CHALICE

Dimensions :  25 x 8.5 cm
Vol/Theft:  28 Oct.-2 Nov. 2018

(Eglise/Church)
Dossier/File:  2019/65.3

B.C.N./NCB:  ROME

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



@INTERPOL_HQ INTERPOL HQ INTERPOLINTERPOL_HQWWW.INTERPOL.INT

معلومات عن اإلنتربول

اإلنرتبول هو أكرب منظمة دولية للرشطة. ويتمثل دوره يف مد يد 

العون إىل أجهزة إنفاذ القانون يف بلدانه األعضاء الـ 195 ملكافحة 

الجريمة عرب الوطنية بجميع أشكالها. وهو يسعى إىل مساعدة 

أجهزة الرشطة يف العالم أجمع عىل مواجهة التحديات املتنامية 

للجريمة يف القرن الحادي والعرشين عرب تزويدها بالدعم التقني 

وامليداني القائم عىل بنية تحتية متطورة. وتشمل الخدمات التي 

يقدمها اإلنرتبول تدريبا محدد األهداف، ودعما متخصصا لعمليات 

التحقيق، وقواعد بيانات متخصصة، وقنوات مأمونة لالتصاالت 

الرشطية.

https://twitter.com/interpol_hq
https://www.facebook.com/InterpolHQ/
http://www.linkedin.com/company/interpol
https://www.instagram.com/interpol_hq/
http://www.interpol.int

