
E/CN.15/2010/5 األمـم املتحـدة

 

 Distr.: General تماعيالس االقتصادي واالج
14 December 2009 
Arabic 
Original: English 

 

 
 

 

 
250310    V.09-89119 (A) 

*0989119*
 

  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  ةالدورة التاسعة عشر

  ٢٠١٠مايو /أيار ٢١- ١٧فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقت ٣البند 
   من االجتاراحلماية املواضيعية حول ناقشة امل

        غري املشروع باملمتلكات الثقافية
      لثقافيةاحلماية من االجتار باملمتلكات ااملعين بتوصيات فريق اخلرباء     
      من األمانة مذكّرة    

    مقدمة  -أوال  
 نيناملعنـو  ٢٠٠٨/٢٣و ٢٠٠٤/٣٤ه يـ أشار الس االقتصادي واالجتمـاعي، يف قرار   -١
، إىل املعاهـدة النموذجيـة ملنـع جـرائم انتـهاك التـراث       "احلماية من االجتار باملمتلكـات الثقافيـة  "

الــيت اعتمــدها مــؤمتر األمــم املتحــدة  )1١(،الثقــايف للشــعوب املــوروث يف شــكل ممتلكــات منقولــة
  .٤٥/١٢١ا اجلمعية العامة يف قرارها  ورحبتالثامن ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني 

ــام الــدول حبمايــة تراثهــا    ٢٠٠٨/٢٣و ٢٠٠٤/٣٤يف قراريــه  لــسا وأكَّــد  -٢ أمهيــة قي
الــيت  بالوســائلة املتعلقــة الثقـايف واحلفــاظ عليــه وفقــا للصــكوك الدوليــة ذات الصــلة، كاالتفاقيــ 

                                                           
  * E/CN.15/2010/1.  

سبتمرب /أيلول ٧ ‐ أغسطس /آب ٢٧مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني، هافانا،   )١(  
  الفصل األول،  ،)A.91.IV.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( نةاألماته أعدتقرير : ١٩٩٠

  .، املرفق١-الباب باء
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(حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطـرق غـري مشـروعة،    تستخدم
2

٢( 
(بطـرق غـري مشـروعة،    املصـدرة املمتلكـات الثقافيـة املسـروقة أو    املتعلقة بتفاقية االو

3

 واتفاقيـة  )٣
  )4٤(.هامحاية املمتلكات الثقافية يف حال قيام نزاع مسلح وبروتوكولي

جـزءا   اللشـعوب باعتبارهـ   ةالثقافي املمتلكاتأمهية  ٢٠٠٨/٢٣الس يف قراره  وأكَّد  -٣
علــى ثقافــة الشـعوب وهويتــها، وضــرورة   اًوهامـ  اًفريــد اًمـن التــراث املشــترك للبشـرية وشــاهد  

منـع ومكافحـة االجتـار باملمتلكـات      علـى وأعاد الس تأكيد ضرورة التعـاون الـدويل   . امحايته
عـن  علـى وجـه اخلصـوص     نقـل تقافية جبميع جوانبـه وأشـار إىل أن هـذه املمتلكـات الثقافيـة      الث

وأعــرب . اإلنترنـت  رباألسـواق املشــروعة، كـاملزادات، مبـا فيهــا املـزادات الـيت جتــرى عـ       طريـق 
إىل ضــياعها وإتالفهــا  يــؤديالــس عــن قلقــه بشــأن الطلــب علــى املمتلكــات الثقافيــة الــذي   

ضـلوع اجلماعـات اإلجراميـة          وإبعادها عن مكا ـه ازديـادـا، وأثـار جزع ا وسـرقتها واالجتـار
  .املنظمة يف االجتار باملمتلكات الثقافية جبميع جوانبه

بـأن   ٢٠٠٤/٣٤يف قـراره   الواردالس من جديد الطلب  أكَّد، ذاته القرار ذلكويف   -٤
ون وثيـق مـع منظمـة األمـم املتحـدة      يعقد مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، بتعا

، اجتماعــا لفريــق خــرباء حكــومي دويل مفتــوح العضــوية  )اليونســكو(للتربيــة والعلــم والثقافــة 
لكي يقدم إىل جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة توصـيات مناسـبة بشـأن احلمايـة مـن االجتـار            

  .النموذجيةباملمتلكات الثقافية، مبا يف ذلك سبل زيادة فعالية املعاهدة 
    

    التوصيات  -ثانيا  
املعـين  اعتمـد فريـق اخلـرباء     ،٢٠٠٨/٢٣بقرار الس االقتصـادي واالجتمـاعي    عمالً  -٥
ــ جلســـتيهاحلمايـــة مـــن االجتـــار باملمتلكـــات الثقافيـــة، يف  ب ــ ةاخلامسـ    املعقـــودتني يف ةوالسادسـ

  .الواردة أدناه، التوصيات ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ٢٦
    

    كوك الدوليةالص  -ألف  
مجيع الدول على النظر يف التصديق علـى االتفاقيـات ذات الصـلة باحلمايـة مـن       تشجع  -٦

حلظــر ومنــع  بالوســائل الــيت تســتخدماالجتــار باملمتلكــات الثقافيــة، ال ســيما االتفاقيــة املتعلقــة  
                                                           

  .١١٨٠٦، الرقم ٨٢٣، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٢(  
  )٣( على موقع اإلنترنت  ةتاحمwww.unidroit.org. 
 .٣٥١١، الرقم ٢٢٥٣والد  ٢٤٩، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٤(  
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تعلقــة املتفاقيــة االكــات الثقافيــة بطــرق غــري مشــروعة، و  اســترياد وتصــدير ونقــل ملكيــة املمتل 
بطرق غري مشروعة، واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة      املصدرةاملمتلكات الثقافية املسروقة أو ب

  )5٥(.اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
اليونسكو واملعهد الـدويل لتوحيـد القـانون    ومكتب املعين باملخدرات واجلرمية ينبغي لل  -٧

بكـل منـها، املشـاركة يف استكشـاف الـروابط      ، يف إطار الواليـات املنوطـة   )اليونيدروا(اخلاص 
، ذات الصـلة  الصـكوك الدوليـة   لك مـع سـائر  االتفاقيات الثالث، وكـذ  تلكبني  وأوجه التآزر
  .عند االقتضاء

املنظمـات   وسـائر لجهود احلالية، وبتعاون وثيق مع اليونسـكو واليونيـدروا   ل استكماالً  -٨
رمية، يف حدود الوالية املنوطـة بـه، استكشـاف    لمكتب املعين باملخدرات واجللينبغي  املختصة،

باالجتـار باملمتلكـات الثقافيـة، مبـا يف      فيمـا يتعلـق  اجلرمية  ملنع حمددةسبل وضع مبادئ توجيهية 
  .ثقافيةال أحد املمتلكاتواجب عند اقتناء الاحلرص مجلة أمور، معايري  ضمنذلك، 

دعــوة مجيــع الــدول األعضــاء إىل  لمكتــب املعــين باملخــدرات واجلرميــة مواصــلةلينبغــي   -٩
كتابــةًً بشــأن املعاهــدة النموذجيــة ملنــع جــرائم انتــهاك التــراث الثقــايف للشــعوب     تقــدمي آرائهــا

ــا يف ذلــك     ــة، مب ــة للمعاهــدة   آراؤهــا املــوروث يف شــكل ممتلكــات منقول ــدة العملي بشــأن الفائ
تلـك  تقـدمي تقريـر عـن     يوينبغ. النظر يف إدخال حتسينات عليها ينبغيالنموذجية وما إذا كان 

  .إىل اللجنة اآلراء
، يف حـدود الواليـة املنوطـة بـه،     أن يشـجع لمكتب املعـين باملخـدرات واجلرميـة    لينبغي   -١٠

مجيع الدول األعضاء علـى اسـتخدام منـوذج شـهادة تصـدير املمتلكـات الثقافيـة املنقولـة الـذي          
 علــى ة الـدول األعضـاء  ، ومسـاعد يف صـياغته اليونسـكو واملنظمـة العامليــة للجمـارك     اشـتركت 
  .استخدامه

ينبغــي دعــوة مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب     -١١
احلمايـة مـن االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة، مـع        يف جمـال الوطنية إىل النظر يف اسـتخدام املعاهـدة   

 ستشـكِّل  اعـن قناعتـها القويـة بأـ     االتفاقية يفأعربت قد الوضع يف االعتبار أن اجلمعية العامة 
منـها اجلـرائم    جـرائم مكافحـة مجلـة   علـى   للتعـاون الـدويل   الـالزم واإلطـار القـانوين    ناجعةأداة 

  .املرتكبة ضد التراث الثقايف
    

                                                           
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٥(  
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    نعامل  - باء  
االقتضـاء، قواعـد   أن تعزز وتستحدث، عنـد  ينبغي للدول واملنظمات الدولية املختصة   -١٢

  .املسروقة أو املفقودة باملمتلكاتخاصة  بيانات
 علـى تدابري فعالة من أجل منع نقـل املمتلكـات الثقافيـة املقتنـاة      أن تتخذينبغي للدول   -١٣
  :غري مشروع، ال سيما من خاللحنو 

 عــرب تشــجيع املؤسســات املعنيــة بــاملزادات، مبــا فيهــا املــزادات الــيت جتــرى           )أ(  
وإتاحـة   للبيـع بـاملزاد،  الثقافية املعروضة للممتلكات احلقيقي  اإلنترنت، على التأكد من املصدر

  الثقافية؛ املمتلكاتعن مصدر تلك  ،قدر املستطاعبمعلومات مسبقة، 
، عنــد االقتضــاءالثقافيــة مــن خــالل القيــام،  متلكــاتحتســني تنظــيم تصــدير امل  )ب(  

  املية للجمارك؛اليونسكو واملنظمة الع أعدتهباستخدام منوذج شهادة التصدير الذي 
، تيسـر ذلـك  ، حيثمـا  اًفورإبالغ املعلومات املتعلقة بضياع املمتلكات الثقافية   )ج(  

  ؛)اإلنتربول(ومن األفضل إىل املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 
، من أجـل  عند االقتضاء، "Object-ID" استخدام املعيار الدويل لتحديد القطع  )د(  

  يف حال وقوع جرمية؛ فوراًتيسري نشر املعلومات 
 اجلهـات الـيت تتـاجر يف اآلثـار    ، تعزيـز تنظـيم   عند االقتضـاء تشجيع وكذلك،   )ه(  

ســجل جبميــع  الحتفــاظ بمــثال مــن خــالل ا   واإلشــراف عليهــا وذلــك   واملؤسســات املماثلــة 
البيـع واالقتنـاء والتبـادل؛ والنظـر      معـامالت الثقافية، مبا يف ذلـك   باملمتلكاتاملعامالت املتعلقة 

 وضع مدونات لقواعد السلوك، مع األخذ بعني االعتبار مدونة اليونسـكو الدوليـة للسـلوك    يف
األخالقي لتجار املمتلكات الثقافية؛ والقيـام، حسـب االقتضـاء، باسـتحداث مقتضـيات مهنيـة       

  عن طريق الترخيص؛
ــة املشــبوهة أو        )و(   ــة، ال ســيما املمتلكــات الثقافي ــن املمتلكــات الثقافي ــق م التحق

شــكوك فيهــا، باســتخدام مجيــع مصــادر املعلومــات ذات الصــلة، مبــا يف ذلــك قاعــدة بيانــات  امل
  نتربول لألعمال الفنية املسروقة؛اإل

القيــام، قــدر املســتطاع وحيثمــا كــان مناســبا، بتوســيع نطــاق تســجيل وحراســة     )ز(  
أعمـال تنقيـب غـري     هاجتري فياملواقع األثرية ومراقبة الشرطة هلا، مبا يف ذلك املواقع اليت قد ورصد 

  .ذلك مبشاركة اتمعات احمللية وباستخدام التكنولوجيا احلديثة يكونمشروعة، ومن األفضل أن 
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ــة ينبغــي للــدول   -١٤ ــدها بطر   أن تستكشــف إمكاني ــة أو حتدي ــوســم املمتلكــات الثقافي ق ائ
ــام ــذا الوســم أو التحديــد مبســاعدة املنظمــا   . أخــرى ملنــع االجتــار ــا  ت الدوليــة وينبغــي القي

  .من خالل مجلة أمور منها مجع أفضل املمارسات ،املختصة، مثل جملس املتاحف الدويل
ينبغي دعوة مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفسـاد إىل النظـر      -١٥

  .االجتار باملمتلكات الثقافية احلماية منيف استخدام االتفاقية لغرض 
    

    التجرمي  - جيم  
ينبغــي أن تكــون لــدى الــدول تشــريعات مالئمــة لتجــرمي االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة     -١٦

  .تأخذ بعني االعتبار خصوصيات تلك املمتلكات
ــرم    -١٧ ــي للــدول أن جت ــار    ينبغ ــة األنشــطة املرتبطــة باالجت مــن خــالل   باملمتلكــات الثقافي

علـى   واملصـدرة استخدام تعريف واسع ميكـن تطبيقـه علـى مجيـع املمتلكـات الثقافيـة املسـروقة        
نقـل املمتلكـات الثقافيـة وفقـا      وأتصـدير   وأاسـترياد   جتـرم ينبغي هلـا أن  كما . غري مشروع حنو

ونقــل  حلظــر ومنــع اســترياد وتصــدير بالوســائل الــيت تســتخدممــن االتفاقيــة املتعلقــة  ٣للمــادة 
أيضـا يف اعتبـار االجتـار    أن تنظـر  وينبغي للـدول  . ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة

جرميــة خطــرية وفقــا ) املواقــع األثريــة مــنمبــا يف ذلــك الســرقة والنــهب (يف املمتلكــات الثقافيــة 
ماعــات مــن اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة، ال ســيما عنــدما تكــون اجل ٢لتشــريعاا الوطنيــة وللمــادة 
  . اإلجرامية املنظمة ضالعة فيها

الدول، إذا كان ذلك متسقا مع نظامها القانوين، مبا يف ذلك املبـادئ األساسـية    تدعى  -١٨
  :ما يليالنظر في إىللنظمها القانونية، 

الســماح مبصــادرة املمتلكــات الثقافيــة عنــدما تفشــل األطــراف الــيت توجــد يف   )أ(  
أو إثبات أن لديها سـبب معقـول لالعتقـاد بـأن      للممتلكاتروع حوزا يف إثبات املصدر املش

  مشروع؛ املمتلكاتمصدر 
اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة     تشـكِّل ويف هذا الشأن، قـد  . مصادرة عائدات اجلرمية  )ب(  

  .قاعدة مفيدة
االســتبيان املتعلــق  علــىالــدول األعضــاء  ردودبالتنســيق مــع اإلنتربــول، واســتنادا إىل    -١٩

 ١٩٨٤/٤٨وعمـال بقـراري الـس     ٢٠٠٨/٢٣ رار الـس االقتصـادي واالجتمـاعي   بتنفيذ ق
توسـيع  ب، يف إطـار واليتـه،   أن يقـوم  مكتب املعـين باملخـدرات واجلرميـة   لل ينبغي، ٢٠٠٩/٢٥و
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وحتـــديث تلـــك اإلحصـــاءات االجتـــار باملمتلكـــات الثقافيـــة  عـــناإلحصـــاءات املتاحـــة  نطـــاق
  .مبا يف ذلك بشأن أعمال التنقيب غري املشروعةبالبيانات ذات الصلة،  واستكماهلا

للترغيـب  ، مبساعدة املنظمات الدولية املختصة، يف اعتماد تدابري أن تنظر لدولينبغي ل  -٢٠
  .ا املتجرالطلب على املمتلكات الثقافية املسروقة أو  عن
    

    التعاون  - دال  
بالفعـل  أُنشـئت   الشـبكة الـيت   إىل أن ينضـم لمكتب املعـين باملخـدرات واجلرميـة    لينبغي   -٢١

اليونسكو واليونيدروا واملنظمة العاملية للجمارك واإلنتربول وجملس املتاحف الـدويل،  مبشاركة 
مــع املؤسســات املختصــة مــن أجــل تنــاول اجلوانــب املتعلقــة مبنــع اجلرميــة والعدالــة   وأن يتعــاون
  .االجتار باملمتلكات الثقافيةأنشطة اجلنائية من 

مــن أجــل احلمايــة مــن الــيت تربمهــا للــدول أن تنظــر، يف إطــار اتفاقــات التعــاون ينبغــي   -٢٢
تتعلــق بتبــادل  حمــددة، يف وضــع أحكــام وكــذلك بطرائــق أخــرى االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة

ذلـك؛ وإعـادة أو، عنـد     تسـنى الثقافيـة، كلمـا    املمتلكـات املعلومات؛ ويف تنسيق متابعـة تـدفق   
ا الشرعينياملمتلك االقتضاء، ردات الثقافية إىل أصحا.  

 تعــىنسـلطات مركزيـة    تعزيـز مـا يكفـي مــن مـوارد إلنشـاء أو      أن تـوفِّر لـدول  ل نبغـي ي  -٢٣
حبماية املمتلكات الثقافية، مبا يف ذلك التراث الثقايف، والتعاون فيمـا بينـها يف مجلـة أمـور منـها      

ــالتح  ــزادات الــيت  (ي عــن الســوق  رمــا يتعلــق ب ــا يف ذلــك امل  وإبــالغ) اإلنترنــت عــرب جتــرى مب
  .املنظمات الدولية املختصة بتلك السلطات

التعاون بني الوكاالت لغرض تدعيم آليات احلمايـة مـن االجتـار     زأن تعزينبغي للدول   -٢٤
  .باملمتلكات الثقافية

إىل استخدام الصكوك القائمة ذات الصلة، مبا يف ذلـك اتفاقيـة    أن تسعىلدول ينبغي ل  -٢٥
ة املنظمة، لغرض تقدمي أوسع نطاق ممكن من املساعدة القانونيـة املتبادلـة يف احلمايـة مـن     اجلرمي

ــةاالجتــار باملمتلكــات   ــة       الثقافي ــالتحقيق واملالحق ــق ب ــك فيمــا يتعل ــا يف ذل ــبعض، مب لبعضــها ال
إىل مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة   يــدعىويف هــذا الشــأن، . القضــائية واملصــادرة

  .كشاف سبل استخدام أحكام االتفاقية بوصفها أساسا قانونيا للتعاون الدويلاست
أن إىل الـدول   تـدعى ، حاليـاً  االتفاقات املتعددة األطراف القائمـة  ومن أجل استكمال  -٢٦

  .احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية بشأناتفاقات ثنائية  بإبراممجلة أمور،  ضمنتقوم، 
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    ي وبناء القدرات واملساعدة التقنيةإذكاء الوع  - هاء  
أن  ،كاليونســكو وجملــس املتــاحف الــدويل ،ينبغــي للــدول واملنظمــات الدوليــة املختصــة  -٢٧
محـالت إلذكـاء الـوعي تشـمل مجلـة       وشـن التثقيـف   بتعزيـز ، احلاليـة ، ضمن حدود والياا تقوم

املمتلكـات الثقافيــة   منـها وســائل اإلعـالم، مـن أجــل نشـر املعلومــات الـيت تتعلـق بســرقة       جهـات 
. ، الســياح الـذين يـزورون املواقـع األثريــة   عنـد االقتضـاء  وبـها وتسـتهدف، علـى ســبيل املثـال و    

عـل  جب وذلـك مـن مصـدرها    أكـد التالـيت ال ميكـن   اآلثـار  عن مجع  املشترين أن تثينكما ينبغي هلا 
مواطنيهـا   تشـجع  أنينبغـي للـدول   إضـافة إىل ذلـك،   و. عملية اجلمع هذه غـري مقبولـة اجتماعيـا   

  .عليها وإحباط أعمال النهب لغرض املضاربة يعثرعلى التبليغ عن القطع اليت 
كتـــب املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة وجملـــس املتـــاحف الـــدويل   املينبغـــي لليونســـكو و  -٢٨

املنظمـات املختصـة، ضـمن حــدود     وسـائر واإلنتربـول واليونيـدروا واملنظمـة العامليـة للجمـارك      
، مواصلة وكذلك، حيثما يتسنى ذلك، تدعيم جهودها للمشـاركة يف تشـجيع   والية كل منها

  :ومناسبات مماثلة لألغراض التالية وحلقات عملوتنظيم حلقات دراسية 
بناء القدرات وإذكاء الوعي بشأن صوغ التشريعات اجلنائية املتعلقـة باالجتـار     )أ(  

  باملمتلكات الثقافية؛
بأمهيـة محايـة    وتقريـر السياسـات  تمعات احملليـة  ا صعيديإذكاء الوعي على   )ب(  

  ؛ومكافحته املمتلكات بتلكاملمتلكات الثقافية ومنع ومكافحة االجتار 
 حصــر وطنيــة مالئمــة للممتلكــات الثقافيــة علــى وضــع قــوائم بنــاء القــدرات   )ج(  

  ؛والتوعية ا
ــة اجلرميــة امل        )د(   ــاء الــوعي بشــأن اســتخدامات اتفاقي ــاء القــدرات وإذك نظمــة بن

  .واتفاقية مكافحة الفساد لغرض احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية
، مبساعدة اإلنتربول وجملس املتاحف الدويل، تدريب متخصـص  أن توفرينبغي للدول   -٢٩

  .احلدود واملتاحف ودوائر مراقبةلفائدة موظفي الشرطة واجلمارك 
ــة  لل ينبغــي  -٣٠ ــوم أن مكتــب املعــين باملخــدرات واجلرمي ــق مــع اليونســكو   يق ــاون وثي ، بتع

املتعلقـة باملسـاعدة التقنيـة لتنفيـذ      االحتياجـات تحديـد  باملنظمات املختصـة،   وسائرواليونيدروا 
  .من االجتار باملمتلكات الثقافيةعلى احلماية  املنطبقةأحكام منع اجلرمية 
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    استخدام التكنولوجيا احلديثة  -واو  
قاً مع التزاماا القانونية الدولية، مبـا يف ذلـك املتعلقـة منـها     لدول أن تقوم، اتسال ينبغي  -٣١

  .اإلنترنت ربباملمتلكات الثقافية ع االجتارحبرية التعبري، باختاذ تدابري فعالة ملكافحة 
 كمقـدمي (ينبغي تشجيع الدول على تعزيز التعاون بني ممثلـي القطـاعني العـام واخلـاص       -٣٢

  .املمتلكات الثقافيةيف اليت تتاجر مواقع اإلنترنت  من أجل تعقب) خدمات اإلنترنت
ــام، بتعــاون وثيــق مــع املنظمــات   علــى كتــب املعــين باملخــدرات واجلرميــة  امل يشــجع  -٣٣ القي

ــة        ــات الثقافيـ ــار باملمتلكـ ــة االجتـ ــة مبكافحـ ــات املتعلقـ ــل املمارسـ ــر أفضـ ــع ونشـ ــة، جبمـ   املختصـ
  .اإلنترنت عرب
ات واجلرميــة أن يقــدم تقــارير دوريــة عــن تنفيــذ هــذه   مكتــب املعــين باملخــدر لل ينبغــي  -٣٤

  .لكي تنظر فيها وتتخذ ما تراه من إجراء بشأاالتوصيات إىل اللجنة 
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