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باملمتلكات تقرير اجتماع فريق اخلرباء املعين باحلماية من االجتار     

      ٢٠١٤يناير / كانون الثاين١٧ إىل ١٥الثقافية، املعقود يف فيينا من 
    مقدِّمة  -أوالً  

، إىل مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين ٦٨/١٨٦طلبـــت اجلمعيـــة العامـــة، يف قرارهـــا   - ١
و جمــدَّداً إىل عقــد اجتمــاع لفريــق اخلــرباء املعــين باحلمايــة مــن    باملخــدِّرات واجلرميــة أن يــدع 

االتِّجار باملمتلكات الثقافية لكي تستعرض الدول األعضاء مشروع املبادئ التوجيهية بشأن            
تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتعلق باالجتار باملمتلكات الثقافية وتنقِّحه، آخـذةً يف            

احملدَّثة املقدَّمة من األمانة لتعليقات الـدول األعـضاء علـى مـشروع املبـادئ               االعتبار اخلالصة   
التوجيهية، بغرض وضع مشروع املبادئ التوجيهية يف صـيغته النهائيـة وتقدميـه إىل جلنـة منـع             

  .اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا الثالثة والعشرين
 بالتقــدُّم احملــرز يف اســتطالع مــسألة ،ذاتــه يف القــرار ،أيــضاً ورحَّبــت اجلمعيــة العامــة  - ٢

إعداد املبادئ التوجيهية، وشدَّدت على ضرورة التعجيل يف وضـع صـيغتها النهائيـة نظـرا ملـا                  
  .تكتسيه املسألة من أمهية لدى مجيع الدول األعضاء

وكان االجتماع األول لفريق اخلرباء احلكومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين باحلمايـة            -٣
 ٢٠٠٩نـوفمرب  / تـشرين الثـاين   ٢٦ إىل   ٢٤تِّجار باملمتلكات الثقافية قد ُعقـد يف فيينـا مـن            من اال 

وُعقـد االجتمـاع   ). UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2يرد التقرير عن ذلك االجتمـاع يف الوثيقـة        (
ــا مــن    ــاين لفريــق اخلــرباء يف فيين ــران٢٩ إىل ٢٧الث ــه / حزي ــر عــن ذلــك    (٢٠١٢يوني ــرد التقري ي

  ).Corr.1 وUNODC/CCPCJ/EG.1/2012/4 الوثيقتني االجتماع يف
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    نتائج االجتماع  -ثانياً  
بــادئ التوجيهيــة الــواردة يف اســتند فريــق اخلــرباء يف مناقــشاته إىل صــيغة مــشروع امل   - ٤

، وصـيغته يف ورقـة املعلومـات        )UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2(اجتمـاع   ورقة  
ــسان   ــة األساســية املؤرَّخــة ني ــل /التقني ــادئ    . ٢٠١٢أبري ــيح املب ــق اخلــرباء يف تنق وراعــى فري

التوجيهية التعليقات اليت قدَّمتها الدول األعضاء على مشروع املبادئ التوجيهية والواردة يف            
  ).E/CN.15/2013/CRP.7/Rev.1(اخلالصة احملدَّثة 

ا الثالثــة وأوصــى فريــق اخلــرباء بــأن تعتمــد جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف دورهتــ   - ٥
ــستعرضة واملنقَّ   ــة امل ــادئ التوجيهي ــشرين املب ــر  والع ــذا التقري ــة هب ــادئ  . حــة املرفق واســتناداً إىل املب

ــدِّ     ــة الــيت اســتكملها فريــق اخلــرباء احلكــومي الــدويل والــيت قُ ــة منــع اجلرميــة  التوجيهي مت إىل جلن
 تتــضمن صــيغة املبــادئ  والعدالــة اجلنائيــة، ومــع مراعــاة وثيقــة املعلومــات التقنيــة األساســية الــيت   

 مــن  تطلــب اللجنــةلعــلَّ، وتعليقــات الــدول األعــضاء، ٢٠١٢أبريــل /التوجيهيــة املؤرخــة نيــسان
  . تنفيذ املبادئ التوجيهيةاملساعدة يف بغية ، حسب االقتضاء،األمانة إعداد أداة مساعدة عملية

    
    تنظيم االجتماع  -ثالثاً  
    افتتاح االجتماع  - ألف  

ــا   - ٦ ــد االجتم ــضوية املعــين      ُعق ــوح الع ــدويل املفت ــق اخلــرباء احلكــومي ال ــث لفري ع الثال
ــن       ــا م ــة يف فيين ــن االتِّجــار باملمتلكــات الثقافي ــة م ــاين ١٧ إىل ١٥باحلماي ــانون الث ــاير / ك ين

  .وعقد الفريق ست جلسات خالل االجتماع. ٢٠١٤
ا الثالثــة وألقــى كلمــة افتتاحيــة رئــيس جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف دورهتــ     - ٧

الرئيُس املنتخُب لفريق اخلـرباء وقـدَّم يف كلمتـه عرضـاً عامـاً              االجتماَع  وخاطَب  . والعشرين
  .لوالية الفريق وهدفه واملسائل اليت ينظر فيها

نيابــة عــن الــدول األعــضاء يف (املغــرب : وتكلَّـم يف االفتتــاح ممــثال الــدولتني التــاليتني   - ٨
نيابــة عــن الــدول (واملكــسيك )  والــصني٧٧لـــجمموعــة ااألمــم املتحــدة الــيت هــي أعــضاء يف  

). ي  األعــضاء يف األمــم املتحــدة الــيت هــي أعــضاء يف جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة والكــاريب
  .وألقت األمانة أيضاً كلمة

كندا، الصني، مصر، أملانيا، تركيـا، إيطاليـا، فرنـسا، اململكـة        : وتكلَّم ممثلو الدول التالية     -٩
يطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية، النــرويج، اليابــان، الواليــات املتحــدة األمريكيــة،    املتحــدة لرب
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، )اإلســالمية-مجهوريــة(النمــسا، املكــسيك، إســرائيل، إكــوادور، أذربيجــان، األرجنــتني، إيــران  
إندونيــسيا، بلجيكــا، اململكــة العربيــة الــسعودية، بــيالروس، اجلزائــر، لبنــان، نيكــاراغوا، االحتــاد  

  .، كولومبياإسبانياي، غواتيماال، ليبيا، العراق، بريو، أرمينيا، قطر، عمان، شيلي، الروس
  .وألقى كلمة املراقب عن دولة فلسطني  - ١٠
ا املراقبـان عـن منظمـة األمـم املتحـدة           واستمع فريق اخلـرباء أيـضا إىل كلمـتني ألقامهـ            - ١١

  .اصللتربية والعلم والثقافة واملعهد الدويل لتوحيد القانون اخل
    

    انتخاب أعضاء املكتب  - باء  
انتخب فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتـوح العـضوية املعـين باحلمايـة مـن االتِّجـار                 - ١٢

، بالتزكيـة  ٢٠١٤ينـاير  / كانون الثـاين   ١٥باملمتلكات الثقافية، يف جلسته األوىل املعقودة يف        
  ).املكسيك(رئيسه، لويس ألفونسو دي ألبا 

    
    جدول األعمال وتنظيم األعمالإقرار   - جيم  

ينـاير  / كانون الثـاين ١٥أقرَّ فريق اخلرباء بتوافق اآلراء، يف جلسته األوىل املعقودة يف             - ١٣
  :ت التايل املؤقَّه، جدول أعمال٢٠١٤

  :املسائل التنظيمية  - ١  
  افتتاح االجتماع؛  )أ(    
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(    
 التوجيهية احملدَّدة بشأن تدابري منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة            مشروع املبادئ   - ٢  

  :الرامية إىل مكافحة االتِّجار باملمتلكات الثقافية
  استراتيجيات املنع؛ : الفصل األول  )أ(    
  سياسات العدالة اجلنائية؛ : الفصل الثاين  )ب(    
  .التعاون: الفصل الثالث  )ج(    
  .قبلمناقشة سبل العمل يف املست  - ٣  
  .مسائل أخرى  - ٤  
  .اعتماد التقرير  - ٥  
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    احلضور  - دال  

االحتـــاد الروســـي، : حـــضر ممثلـــون للـــدول التاليـــة االجتمـــاع الثالـــث لفريـــق اخلـــرباء   -١٤
أذربيجــان، أرمينيــا، األرجنــتني، إســبانيا، إســرائيل، أفغانــستان، إكــوادور، أملانيــا، إندونيــسيا،   

، إيطاليـــا، باكـــستان، البحـــرين، الربازيـــل، )ســـالميةاإل-مجهوريـــة(أنغـــوال، أوكرانيـــا، إيـــران 
الربتغال، بلجيكا، بنما، بولندا، بريو، بيالروس، تركيا، تونس، اجلزائر، اجلمهورية التـشيكية،            
اجلمهورية الدومينيكية، اجلمهورية العربية السورية، رومانيا، الـسلفادور، سـلوفينيا، سويـسرا،            

، )البوليفاريـة -مجهوريـة (زويال    مـاال، فرنـسا، الفلـبني، فـن       شيلي، الصني، العـراق، عمـان، غواتي      
قطر، كنـدا، كوبـا، كـوت ديفـوار، كولومبيـا، كينيـا، لبنـان، لكـسمربغ، ليبيـا، ليختنـشتاين،                     
ماليزيا، مصر، املغرب، املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى            

  .مسا، النيجر، نيكاراغوا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابانوأيرلندا الشمالية، النرويج، الن
وحضر ممثل لدولـة فلـسطني، وهـي دولـة غـري عـضو حتـتفظ ببعثـة مراقـب دائـم لـدى                          -١٥

  .األمم املتحدة
وحضر أيضاً مراقب عن منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة، وهـي وكالـة                      -١٦

  .متخّصصة
االحتــاد األورويب واملعهــد : املنظمــات احلكوميــة الدوليــة التاليــة وحــضر مراقبــون عــن    -١٧

  .الدويل لتوحيد القانون اخلاص وجامعة الدول العربية ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا
  . قائمة بأمساء املشاركنيUNODC/CCPCJ/EG.1/2014/INF.1/Rev.1وترد يف الوثيقة   -١٨
    

    الوثائق  - هاء  
  .لثاين هبذا التقرير قائمة بالوثائق املعروضة على فريق اخلرباءترد يف املرفق ا  - ١٩
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    املرفق األول
مشروع املبادئ التوجيهية احملدَّدة بشأن تدابري منع اجلرمية والعدالة     

  ما يتَّصل به اجلنائية الرامية إىل مكافحة االتِّجار باملمتلكات الثقافية و
      أخرىرائم من ج

    مقدِّمة    
ــة إىل      أُعــدَّت  - ١ ــة الرامي ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــدابري من ــشأن ت ــة ب ــادئ التوجيهي  املب

ــة    ــا يتَّــ مكافحــة االتِّجــار باملمتلكــات الثقافي ــن جــرائم أخــرى   وم ــه م ــراراًصل ب  بالطــابع إق
وعمـالً  . اإلجرامي لالجتار باملمتلكات الثقافية وتبعاته اجلسيمة على التراث الثقايف لإلنسانية         

، وقـــرار اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي ٦٨/١٨٦ و٦٦/١٨٠يـــة العامـــة بقـــراري اجلمع
، أعـــدَّ مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدِّرات واجلرميـــة مـــشروع املبـــادئ   ٢٠١٠/١٩

التوجيهيــة بالتــشاور مــع الــدول األعــضاء وبالتعــاون الوثيــق، حــسب االقتــضاء، مــع منظمــة   
واملنظمـــة الدوليـــة للـــشرطة اجلنائيـــة ) نـــسكواليو(األمـــم املتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة  

  .وغريمها من املنظمات الدولية املختصَّة) اإلنتربول(
واسُتعرِضت الصيغة األوىل من املبـادئ التوجيهيـة خـالل اجتمـاع غـري رمسـي عقـده           - ٢

 ٢٠رباء مؤلــف مــن  مــن اخلــ فريــق٢٠١١نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٣ إىل ٢١يف الفتــرة مــن 
حناء العـامل، تتـوافر لـديهم خـربة يف شـىت اجملـاالت املتعلقـة مبوضـوع املبـادئ                    خبرياً من مجيع أ   

التوجيهيــة، ومنــهم ممثلــون لإلنتربــول واليونــسكو واملعهــد الــدويل لتوحيــد القــانون اخلــاص    
واستناداً إىل ما قُدِّم مـن تعليقـات ومـشورات قيِّمـة لتحـسني مـشروع املبـادئ                  ). اليونيدروا(

يغة ثانية هلذا املشروع إىل فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين باحلمايـة            التوجيهية، قُدِّمت ص  
 إىل  ٢٧من االتِّجار باملمتلكـات الثقافيـة، الـذي ناقـشها خـالل اجتماعـه الثـاين املعقـود مـن                     

وقام فريق اخلـرباء احلكـومي الـدويل، آخـذا يف اعتبـاره اخلالصـة           . ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٩
 للتعليقات املقدَّمة مـن الـدول األعـضاء علـى مـشروع املبـادئ التوجيهيـة،              اليت أعدَّهتا األمانة  

ــن         ــود مـ ــث، املعقـ ــه الثالـ ــالل اجتماعـ ــة خـ ــادئ التوجيهيـ ــيح املبـ ــتعراض وتنقـ    إىل ١٥باسـ
  .، بغية وضعها يف صيغتها النهائية٢٠١٤يناير / كانون الثاين١٧
ة اجلنائيـة مـن عمليـة احلمايـة         وتستند املبادئ التوجيهية إىل جوانـب منـع اجلرميـة والعدالـ             - ٣

ة بلـدان  من االتِّجار باملمتلكات الثقافية، وإىل استعراض للممارسـات واملبـادرات اجلاريـة يف عـدَّ            
للتصدِّي ملشكلة االتِّجـار باملمتلكـات الثقافيـة، وكـذلك إىل املبـادئ واملعـايري املنبثقـة عـن حتليـل                     
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مم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمـة عـرب الوطنيـة لعـام            اتفاقية األ : الصكوك القانونية الدولية التالية   
؛ اتفاقية محايـة املمتلكـات الثقافيـة يف         ٢٠٠٣؛ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام        ٢٠٠٠

 اخلاصـة حبمايـة     ١٩٥٤؛ الربوتوكول األول التفاقيـة الهـاي لعـام          ١٩٥٤حالة نزاع مسلح لعام     
 اخلاصـة   ١٩٥٤زاع مسلح؛ الربوتوكول الثاين التفاقية الهـاي لعـام            املمتلكات الثقافية يف حالة ن    

؛ الربوتوكـول اإلضـايف التفاقيـات       ١٩٩٩حبماية املمتلكـات الثقافيـة يف حالـة نـزاع مـسلح لعـام               
، املتعلق حبماية ضحايا املنازعـات املـسلحة الدوليـة          ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢جنيف املعقودة يف    

اتفاقيــة بــشأن الوســائل الــيت تــستخدم حلظــر ومنــع اســترياد   ؛ ١٩٧٧لعــام ) الربوتوكــول األول(
؛ اتفاقيـة اليونيـدروا     ١٩٧٠وتصدير ونقل ملكيـة املمتلكـات الثقافيـة بطـرق غـري مـشروعة لعـام                 

؛ اتفاقيـة محايـة     ١٩٩٥رة بطرق غري مشروعة لعـام       املتعلقة باملمتلكات الثقافية املسروقة أو املصدَّ     
  .٢٠٠١عام التراث الثقايف املغمور باملياه ل

وتتاح هذه اجملموعة من املبادئ التوجيهية غـري امللزمـة للـدول األعـضاء لتنظـر فيهـا يف                   -٤
سياق إعداد وتعزيز سياسـاهتا واسـتراتيجياهتا وتـشريعاهتا وآلياهتـا املتعلقـة مبنـع اجلرميـة والعدالـة          

 بـه مـن جـرائم يف       صليتَّـ اجلنائية والرامية إىل منـع ومكافحـة االتِّجـار باملمتلكـات الثقافيـة ومـا                
وجـاء إعـدادها إثـر إعـراب اجلمعيـة العامـة واجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي                  . مجيع األوضاع 

عن اجلزع إزاء ازدياد ضلوع اجلماعات اإلجرامية املنظمة يف مجيع جوانـب وأشـكال االتِّجـار                
ويل ملكافحـة هـذه      به من جرائم، وعن ضرورة تعزيز التعاون الد        يتَّصلباملمتلكات الثقافية وما    
  .اجلرمية على حنو منّسق

 الـوطنيني    الـسياسات  ملقـرِّري واهلدف من املبادئ التوجيهية هـو اسـتخدامها كمرجـع             -٥
وكأداة لبناء القدرات يف جمال تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة الراميـة إىل مكافحـة االتِّجـار               

التنـسيق مـع اليونـسكو واإلنتربـول وغريمهـا مـن             به من جرائم، ب    يتَّصلباملمتلكات الثقافية وما    
واســتناداً إىل األعمــال املبــادئ التوجيهيــة الــيت  . املنظمــات الدوليــة املختــصة حــسب االقتــضاء 

مت إىل جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،            استكملها فريق اخلرباء احلكومي الـدويل والـيت قُـدِّ         
اسـية الـيت تتـضمن صـيغة املبـادئ التوجيهيـة املؤرخـة        ومع مراعاة وثيقـة املعلومـات التقنيـة األس        

 مـن األمانـة إعـداد أداة         تطلـب   اللجنـة  لعـلَّ ، وتعليقـات الـدول األعـضاء،        ٢٠١٢أبريل  /نيسان
  . تنفيذ املبادئ التوجيهيةاملساعدة يف بغية ، حسب االقتضاء،مساعدة عملية

  :وتتألف املبادئ التوجيهية من ثالثة فصول  - ٦
مبـا  (ول يتضمَّن مبادئ توجيهية بشأن اسـتراتيجيات منـع اجلرميـة            الفصل األ   )أ(  

يف ذلك مجع املعلومات والبيانات، ودور املؤسسات الثقافية والقطاع اخلاص، ورصد سـوق        
  ؛)املمتلكات الثقافية، والصادرات والواردات، واملواقع األثرية، والتثقيف والتوعية العامة
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مبا يف ذلـك  (توجيهية بشأن سياسات العدالة اجلنائية     الفصل الثاين يتضمَّن مبادئ       )ب(  
االمتثال للمعاهدات الدولية ذات الصلة وتنفيذها، وجترمي سلوكيات مضرة حمـدَّدة أو اعتبـار أفعـال              

  ؛)ات والتحقيقاتالتحرِّيومعيَّنة جرائم إدارية، ومسؤولية الشركات، واحلجز واملصادرة 
مبا يف ذلك املـسائل     (جيهية بشأن التعاون الدويل     الفصل الثالث يتضمَّن مبادئ تو      )ج(  

املتعلقة بأسس الوالية القضائية، وتسليم اجملرمني، واحلجز واملصادرة، والتعاون بـني سـلطات إنفـاذ               
  ).القانون وسلطات التحري، وإعادة املمتلكات الثقافية أو ردها أو إرجاعها إىل َمْنَشئها

  .يهيا بشأن نطاق تطبيق املبادئ التوجيهيةن مبدأ توجالفصل الرابع يتضمَّ  )د(  
    

    استراتيجيات املنع  -أوالً  
    مجع املعلومات والبيانات  - ألف  

 ينبغي للـدول أن تنظـر يف إنـشاء وتطـوير قـوائم جـرد أو قواعـد بيانـات                - ١املبدأ التوجيهي   
 دُّعَـ  يُ وال. للممتلكات الثقافية، حسب االقتضاء، بغرض محاية تلك املمتلكـات مـن االتِّجـار            

ــوائم اجلــرد املعنيَّــ       ــدم تــسجيل ممتلكــات ثقافيــة يف ق ــوال ســببا يف    ة بــأيِّع ــال مــن األح  ح
  . به من جرائميتَّصلاستبعادها من احلماية من االتِّجار وما 

 ينبغــي للــدول، حيثمــا أمكــن وفقــاً ملــا جتيــزه قوانينــها احملليــة، أن تعتــرب  - ٢املبــدأ التــوجيهي 
لة اليت تسن قوانني تنص على امللكية الوطنيـة أو ملكيـة الدولـة لتلـك     املمتلكات الثقافية للدو 

املمتلكــات مــسجلةً يف قائمــة حــصر املمتلكــات الثقافيــة الرمسيــة للدولــة املالكــة، شــريطة أن  
  .تكون تلك الدولة قد أصدرت بياناً رمسياً عاماً هبذا الشأن

  : ينبغي للدول أن تنظر يف ما يلي- ٣املبدأ التوجيهي 
استحداث إحصاءات عن استرياد املمتلكات الثقافية وتصديرها، أو حتـسني            )أ(  

  اإلحصاءات املوجودة؛
استحداث إحصاءات عن اجلرائم اإلدارية واجلنائية املرتكبة حبق املمتلكـات            )ب(  

  الثقافية أو حتسني اإلحصاءات املوجودة، حيثما كان ذلك ممكنا عملياً؛
 بـه  يتَّـصل  بشأن االتِّجار باملمتلكات الثقافية وما  إنشاء قواعد بيانات وطنية     )ج(  

من جرائم بشأن املمتلكات الثقافية املتَّجر هبا أو املصدَّرة أو املستوردة بصورة غري مـشروعة         
ــصورة غــري        ــا ب ــاَجر هب ــصورة غــري مــشروعة أو املت ــستخرجة ب ــة أو امل ــسروقة أو املنهوب أو امل

  بيانات املوجودة، حسب االقتضاء؛مشروعة أو املفقودة، أو حتسني قواعد ال
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  استحداث آليات تتيح التبليغ عن املعامالت أو املبيعات املشبوهة عرب اإلنترنت؛  )د(  
اإلســهام يف مجــع البيانــات علــى الــصعيد الــدويل عــن االتِّجــار باملمتلكــات      )ه(  

ع بـه    مـن جـرائم، مـن خـالل استقـصاء اجتاهـات اجلرميـة الـذي يـضطل                  بـه  يتَّـصل الثقافية وما   
مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة، وقاعـدة بيانـات املنظمـة الدوليـة للـشرطة                    

   املسروقة، ومن خالل سائر املنظمات املعنية؛يةاجلنائية لألعمال الفن
اإلســهام يف قاعــدة بيانــات اليونــسكو اخلاصــة بــالقوانني واللــوائح التنظيميــة   )و(  

  .ت الثقافيةالوطنية املتعلقة باملمتلكا
 ينبغي للدول أن تنظر، حسب االقتضاء، يف إنشاء سلطة وطنية مركزيـة    - ٤ التوجيهي   املبدأ

لتنـــسيق األنـــشطة املتـــصلة حبمايـــة ) أو اشـــتراع آليـــات أخـــرى/و(أو متكـــني ســـلطة قائمـــة 
  . به من جرائميتَّصلاملمتلكات الثقافية من االتِّجار وما 

    
    لقطاع اخلاصدور املؤسسات الثقافية وا  - باء  

 ينبغي للدول أن تنظـر يف تـشجيع املؤسـسات الثقافيـة والقطـاع اخلـاص                 - ٥ التوجيهي   املبدأ
على اعتماد مدونات قواعد سلوك، وعلى تعميم املمارسات الفضلى بشأن سياسـات اقتنـاء              

  .املمتلكات الثقافية
 اخلاص على إبـالغ      ينبغي للدول أن تشجِّع املؤسسات الثقافية والقطاع       - ٦ التوجيهي   املبدأ

  .سلطات إنفاذ القانون عن حاالت االشتباه يف حدوث اتِّجار باملمتلكات الثقافية
 ينبغــي للــدول أن تنظــر يف تــشجيع ودعــم تــدريب مــوظفي املؤســسات - ٧ التــوجيهي املبــدأ

الثقافيــة والقطــاع اخلــاص علــى اللــوائح التنظيميــة اخلاصــة باملمتلكــات الثقافيــة، مبــا يف ذلــك 
  .قواعد اقتناء املمتلكات الثقافية، وذلك بالتعاون مع املنظمات الدولية املعنية

ول أن تشجِّع مقدِّمي خدمات اإلنترنـت ومنظِّمـي املناقـصات         ينبغي للد  - ٨ التوجيهي   املبدأ
اإللكترونية والبائعني عرب الشبكة العاملية، حسب االقتضاء، على التعـاون علـى منـع االتِّجـار               

  .باملمتلكات الثقافية، بوسائل منها اعتماد مدونات قواعد سلوك خاصة بذلك
    

    الرصد  - جيم  
ــة ذات الـــصلة، يف   ينبغـــي للـــدول - ٩ التـــوجيهي املبـــدأ ــاً للـــصكوك الدوليـ أن تنظـــر، وفقـ

ــل إصــدار شــهادات         ــصدير، مث ــة االســترياد والت ــة ملراقب ــذ إجــراءات مالئم اســتحداث وتنفي
  .لتصدير املمتلكات الثقافية واستريادها
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ــدأ ــوجيهي املب ــدابري لرصــد ســوق      - ١٠ الت ــذ ت ــدول أن تنظــر يف اســتحداث وتنفي  ينبغــي لل
  . ذلك على اإلنترنتاملمتلكات الثقافية، مبا يف

 ينبغي للدول أن تقوم حيثما أمكن ذلك بإنشاء وتنفيذ بـرامج إلجـراء      - ١١ التوجيهي   املبدأ
حبوث بشأن املواقع األثرية ولرسم خرائطهـا ومراقبتـها، بغيـة محايتـها مـن الـسلب والتنقيـب                

  .غري املصرح به واالجتار
    

    التثقيف والتوعية العامة  - دال  
 ينبغي للدول أن تنظـر يف دعـم وتـشجيع محـالت توعيـة عامـة، مبـا يف                    - ١٢  التوجيهي املبدأ

ذلك عرب وسـائط اإلعـالم، لنـشر ثقافـة االهتمـام مبـسألة االتِّجـار باملمتلكـات الثقافيـة لـدى                      
  .اجلمهور العام، بغرض محاية تلك املمتلكات الثقافية من السلب واالجتار

    
    سياسات العدالة اجلنائية  -ثانياً  
    النصوص القانونية الدولية  - ألف  

 ينبغي للدول أن تنظـر يف اعتمـاد تـشريعات جتـرِّم االجتـار باملمتلكـات                 - ١٣ التوجيهي   املبدأ
 به من جرائم، وفقاً ألحكام الصكوك الدولية املنطبقة، وخصوصاً اتفاقيـة            يتَّصلالثقافية وما   

  . به من جرائميتَّصلة وما  باالجتار باملمتلكات الثقافيفيما يتعلَّقاجلرمية املنظمة، 
ــدأ ــائي، ميكــن للــدول أن تنظــر يف االســتفادة مــن    - ١٤ التــوجيهي املب  يف جمــال التعــاون الثن

معاهدة األمم املتحـدة النموذجيـة ملنـع جـرائم انتـهاك التـراث الثقـايف للـشعوب املـوروث يف                     
  )أ(.شكل ممتلكات منقولة

    
    اجلرائم اجلنائية واإلدارية  - باء  

 ينبغــي للــدول أن تنظــر، حــسب االقتــضاء، يف وضــع تعريــف ملفهــوم  - ١٥تــوجيهي  الاملبــدأ
  .، املنقولة منها وغري املنقولة، ألغراض القانون اجلنائي"املمتلكات الثقافية"

  : ينبغي للدول أن تنظر يف اعتبار أفعال منها األفعال التالية جرائم خطرية-١٦ التوجيهي املبدأ
  لثقافية؛االجتار باملمتلكات ا  )أ(  

––––––––––––– 
سبتمرب / أيلول٧ -أغسطس / آب٢٧مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، هافانا،  )أ(  

، الفصل األول، )A.91.IV.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (تقرير من إعداد األمانة العامة : ١٩٩٠
 .، املرفق١الفرع باء، القرار 
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  تصدير املمتلكات الثقافية واستريادها بصورة غري مشروعة؛  )ب(  
ســرقة املمتلكــات الثقافيــة، أو رفــع مــستوى اجلرميــة مــن الــسرقة العاديــة إىل   )ج(  

   ممتلكات ثقافية؛ سرقةجرمية خطرية إذا انطوت على
   مشروعة؛أو جترمي التنقيب فيها بصورة غري/هنب املواقع األثرية والثقافية، و  )د(  
 بـه مـن     يتَّـصل التآمر على ارتكـاب جـرم االتِّجـار باملمتلكـات الثقافيـة ومـا                 )ه(  

  جرائم، أو املشاركة يف مجاعة إجرامية منظمة لذلك الغرض؛
وفقــا ملــا هــو منــصوص عليــه بــشأن   غــسل املمتلكــات الثقافيــة املتَّجــر هبــا،    )و(  

  .فحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية من اتفاقية األمم املتحدة ملكا٦ املادة سل يفالَغ
 ينبغــي للــدول أن تنظــر يف تــضمني تــشريعاهتا اجلنائيــة أحكامــاً جتــرِّم   - ١٧ التــوجيهي املبــدأ

أفعاالً أخرى ذات صلة باالجتـار باملمتلكـات الثقافيـة، مثـل اإلضـرار باملمتلكـات الثقافيـة أو                   
  .جتنب مقصود لوضعها القانوينختريبها، واحتياز املمتلكات الثقافية املتَّجر هبا مع 

 ينبغي للدول أن تنظر يف استحداث التزامات، عند االقتـضاء، بـالتبليغ          - ١٨ التوجيهي   املبدأ
جـرائم ، وعـن      بـه مـن      يتَّـصل ومـا   عن حاالت االشتباه حبـدوث اتِّجـار باملمتلكـات الثقافيـة            

ذات أمهيــة ثقافيــة  أثريــة أو أشــياء أخــرى ُمكتــَشفاتاكتـشاف مواقــع أثريــة أو العثــور علــى  
  . قامت بذلك أن تنظر يف جترمي عدم الوفاء بتلك االلتزاماتليتُتذكر، وينبغي للدول ا

 ينبغي للدول، على حنو ال يتعارض مع مبادئها القانونية األساسـية، أن       - ١٩ التوجيهي   املبدأ
ل ممتلكـات  تنظر يف إتاحة إمكانيـة االسـتدالل علـى علـم اجلـاين بـأنَّ الـشيء املعـين الـذي ميثـ           

ثقافية قد أُبلغ عن االتِّجار به، أو تصديره أو استرياده بـصورة غـري مـشروعة، أو سـرقته، أو              
 أو اســتخراجه بــصورة غــري مــشروعة، أو املُتــاَجرة بــه بــصورة غــري مــشروعة، وذلــك    بــه،هن

باالستناد إىل ظروف وقائعية موضوعية منها مثال أن يكون الـشيء املعـين مـسجال يف قاعـدة         
  .نات متاحة للعموم على أنه موضوع اجلرائم السابقة الذكربيا
    

    اجلزاءات اجلنائية واإلدارية  - جيم  
 ينبغي للدول أن تنظر يف فرض جزاءات متناسبة وفعَّالـة ورادعـة علـى               - ٢٠ التوجيهي   املبدأ

  .ارتكاب األفعال اإلجرامية املذكورة آنفاً
عتمــاد جــزاءات احتجازيــة علــى ارتكــاب  ميكــن للــدول أن تنظــر يف ا- ٢١ التــوجيهي املبــدأ

مـن اتفاقيـة   ) ب (٢بعض األفعال اإلجرامية املختارة، مبـا يفـي باملعيـار الـذي تـشترطه املـادة          
  ".اجلرائم اخلطرية"اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية بشأن 
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 ينبغي للدول أن تنظر، حيثما أمكن ذلك، يف اعتمـاد احلظـر وإسـقاط               - ٢٢ التوجيهي   املبدأ
  .لية وإلغاء التراخيص كجزاءات جنائية أو إدارية تكميليةاأله

    
    مسؤولية الشركات  - دال  

) جنائيـة أو إداريـة أو مدنيـة       ( ينبغي للدول أن تنظر يف استحداث مسؤولية         -٢٣ التوجيهي   املبدأ
  .للشركات أو اهليئات االعتبارية، أو توسيع نطاق مسؤوليتها، عن اجلرائم املذكورة آنفاً

 ينبغـي للـدول أن تنظـر، حيثمـا أمكـن ذلـك، يف اسـتحداث جـزاءات              - ٢٤التـوجيهي    املبدأ
 يتَّصل بـه  ومااجتار باملمتلكات الثقافية    على ما ترتكبه الشركات من      متناسبة وفعَّالة ورادعة    

 الغرامــة أو احلظــر أو إســقاط األهليــة، وإلغــاء التــراخيص، ومــن تلــك اجلــزاءات، مــن جــرائم
  .يف ذلك اإلعفاءات الضريبية أو املعونات احلكومية مباوإلغاء املزايا، 

    
    احلجز واملصادرة  - هاء  

 ينبغــي للــدول أن تنظــر يف اســتحداث تــدابري للتحــري اجلنــائي بــشأن - ٢٥ التــوجيهي املبــدأ
املمتلكـات الثقافيـة املتَّجـر هبــا وتفتيـشها وحجزهـا ومـصادرهتا، مبــا يـشمل عائـدات اجلــرائم         

  .تلكات الثقافية، وأن تتكفَّل بإعادهتا أو ردها أو إرجاعها إىل َمْنَشئهااملتصلة باالجتار باملم
ــدأ ــوجيهي املب ــة     - ٢٦ الت ــا القانوني ــدول أن تنظــر، بطريقــة ال تتعــارض مــع مبادئه  ينبغــي لل

بـأن يثبـت    ) إذا كـان مغـايراً    (األساسية، يف إمكانية إلزام اجلـاين املزعـوم أو املالـك أو احلـائز               
ممتلكات الثقافية املطلوب حجزها أو مصادرهتا بسبب االتِّجـار هبـا أو مـا              املنشأ املشروع لل  

  . به من جرائميتَّصل
 ينبغي للدول أن تنظر يف استحداث تـدابري ملـصادرة عائـدات اجلرميـة،               - ٢٧ التوجيهي   املبدأ

  .أو ممتلكات ذات قيمة ُمعاِدلة لتلك العائدات
استخدام املوجودات االقتصادية املـصادرة يف       ميكن للدول أن تنظر يف       - ٢٨ التوجيهي   املبدأ

  .متويل النفقات الالزمة لتدابري االسترداد وغريها من تدابري املنع
    

    التحريات والتحقيقات  - واو  
قــانون النفــاذ إل ينبغــي للــدول أن تنظــر يف إنـشاء هيئــات أو وحــدات  - ٢٩ التــوجيهي املبـدأ 
، وكـذلك تزويـد مـوظفي    جـرائم  يتَّصل به مـن      ماصة يف االجتار باملمتلكات الثقافية و     متخصِّ

  .اجلمارك وموظفي أجهزة إنفاذ القانون وأعضاء النيابة العامة بالتدريب املتخصص
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 ينبغي للدول أن تنظر يف تعزيز التنسيق بني أجهزة إنفاذ القـانون علـى            - ٣٠ التوجيهي   املبدأ
ومـا  ر باملمتلكـات الثقافيـة     الصعيدين الوطين والدويل من أجل زيادة احتمال اكتشاف االجتا        

  . والتحرِّي عنها بنجاحيتَّصل به من جرائم
 للدول، يف سياق التحري والتحقيق يف اجلرائم املـذكورة أعـاله،            جيوز - ٣١ التوجيهي   املبدأ

ة بـأن    هلا صلة باجلرمية املنظمـة، أن تنظـر يف الـسماح لـسلطاهتا املختـصَّ               توخصوصاً إذا كان  
سب أسلوب التسليم املراقب وغريه مـن أسـاليب التحـرِّي اخلاصـة،             تستخدم على النحو املنا   

مثل املراقبة اإللكترونية أو غريها من أشكال املراقبة والعمليات املستترة داخل أقاليمها، ويف              
  .السماح بقبول ما ُيحصل عليه يف سياقها من أدلة يف احملاكم

    
    التعاون  -ثالثاً  
    الوالية القضائية  - ألف  

ــدأ ــوجيهي  املب ــال       - ٣٢الت ــى األفع ــضائية عل ــها الق ــاء واليت ــر يف إرس ــدول أن تنظ ــي لل  ينبغ
اإلجراميــة املــذكورة آنفــاً عنــدما ُترتكــب اجلــرائم داخــل إقليمهــا، أو عنــدما يرتكــب أحــد    
مواطنيها اجلرائم خارج إقليمها، وذلك مبا يتسق مع مبـادئ التـساوي يف الـسيادة والـسالمة                 

 وفقـاً ملـا هـو منـصوص      دخُّل يف الشؤون الداخلية للدول األخـرى،         الت عدماإلقليمية للدول و  
  . ميثاق األمم املتحدة واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية عرب الوطنية يفعليه

    
    التعاون القضائي يف املسائل اجلنائية  - باء  

انونيـة الدوليـة     ينبغي للدول اليت مل ُتصبح َبعـُد أطرافـاً يف الـصكوك الق             - ٣٣ التوجيهي   املبدأ
املوجودة، وخصوصاً اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنيـة، أن تنظـر يف               

 علقـة فعل ذلك، وأن تتخذ من تلك الصكوك أساسـاً للتعـاون الـدويل يف املـسائل اجلنائيـة املت                  
  . به من جرائميتَّصلباالجتار باملمتلكات الثقافية وما 

 بأقصى قدر ممكن مـن      أن يزوِّد بعضها بعضاً    ينبغي للدول أن تنظر يف       - ٣٤  التوجيهي املبدأ
املــساعدة القانونيــة املتبادلــة يف التحرِّيــات والتحقيقــات واملالحقــات واإلجــراءات القــضائية    

  .من أجل تعزيز فعالية اإلجراءات وسرعتهاكذلك املتعلقة باجلرائم السابقة الذكر، و
 للـدول أن ُتـسهم يف قاعـدة بيانـات اليونـسكو اخلاصـة بقـوانني              ينبغـي  - ٣٥ التوجيهي   املبدأ

التراث الثقايف الوطنية، وأيِّ قاعدة بيانات أخـرى ذات صـلة، وأن ُتحـدِّث حمتويـات قواعـد              
  .البيانات تلك بانتظام
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    تسليم اجملرمني  - جيم  
ــدأ ــوجيهي املب ــة حبــق امل    - ٣٦ الت ــل اجلــرائم املرتكب ــدول أن تنظــر يف جع متلكــات  ينبغــي لل

وينبغـي للـدول،    . ، جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها    ١٦الثقافية، واملبيَّنة يف املبدأ التوجيهي      
يف سياق إجراءات تسليم اجملرمني، أن تنظر أيضاً حيثما أمكن ذلك يف اعتماد وتنفيذ تدابري                

  . تلكات املمتلكات الثقافية ذات الصلة باجلرمية املزعومة، ألغراض رد تلك اململصونمؤقتة 
 ينبغي للدول أن تنظر يف تعزيـز فعاليـة وسـرعة تـسليم مـرتكيب جـرائم                  - ٣٧ التوجيهي   املبدأ

 بـه مـن جـرائم، عنـدما ُتعتَبـر اجلـرائم املعنيـة جـرائم                 يتَّـصل االتِّجار باملمتلكات الثقافيـة ومـا       
  .تستوجب تسليم مرتكبيها

ليم اجملــرمني اســتناداً إىل  ينبغــي للــدول أن تنظــر، يف حــال رفــض تــس - ٣٨ التــوجيهي املبــدأ
جنــسيتهم، وعنــدما تطلــب الدولــة ملتمــسة التــسليم ذلــك، يف عــرض القــضية علــى الــسلطة  

  .املختصة لتدرس إمكانية املالحقة القضائية
    

    التعاون الدويل ألغراض احلجز واملصادرة  - دال  
الثقافيــة  ينبغــي للــدول أن تنظــر يف التعــاون علــى كــشف املمتلكــات  - ٣٩ التــوجيهي املبــدأ

ــة أو     ــا أو املـــصدَّرة أو املـــستوردة بـــصورة غـــري مـــشروعة أو املـــسروقة أو املنهوبـ املتَّجـــر هبـ
املــستخرجة بــصورة غــري مــشروعة أو املتــاَجر هبــا بــصورة غــري مــشروعة أو املفقــودة، وعلــى 

  . وحجزها ومصادرهتاكاتتعقُّب تلك املمتل
 آليات تتـيح التـربُّع بـاملوجودات املاليـة           ميكن للدول أن تنظر يف إنشاء      - ٤٠ التوجيهي   املبدأ

 مبـا  املصادرة إىل هيئات دولية أو حكومية دولية معنية مبكافحة اجلرمية املنظَّمـة عـرب الوطنيـة،           
  . به من جرائميتَّصلفيها االتِّجار باملمتلكات الثقافية وما 

    
    تحرِّي والتحقيقالتعاون الدويل بني سلطات إنفاذ القانون والسلطات املعنية بال  - هاء  

 ينبغـــي للـــدول أن تنظـــر يف تعزيـــز تبـــادل املعلومـــات عـــن االجتـــار   - ٤١ التـــوجيهي املبـــدأ
، عــن طريــق تبــادل قــوائم حــصر املمتلكــات ومــا يتَّــصل بــه مــن جــرائمباملمتلكــات الثقافيــة 

ستوردة الثقافيــة وقواعــد البيانــات املتعلقــة باملمتلكــات الثقافيــة املتَّجــر هبــا أو املــصدَّرة أو املــ  
 مشروعة أو املسروقة أو املنهوبة أو املستخرجة بصورة غـري مـشروعة أو املُتـاَجر                غريبصورة  

أو عـن  /هبا بصورة غري مشروعة أو املفقودة، أو ربط تلك القـوائم وقواعـد البيانـات معـاً، و                 
  .طريق اإلسهام يف قوائم احلصر وقواعد البيانات الدولية
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دول أن تنظــر حـسب االقتـضاء، يف إطـار التعـاون القــضائي      ينبغـي للـ  - ٤٢ التـوجيهي  املبـدأ 
الــدويل، يف تعزيــز تبــادل املعلومــات عمــا ســبق إصــداره مــن أحكــام إدانــة ومــا جيــري مــن      

  . به من جرائميتَّصلحتقيقات يف االتِّجار باملمتلكات الثقافية وما 
ت ثنائيـة أو متعـددة     ينبغي للدول أن تنظـر يف إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـا             - ٤٣ التوجيهي   املبدأ

 يتَّـصل األطراف من أجل إنشاء أفرقة حتقيق مشتركة بشأن االتِّجار باملمتلكات الثقافية ومـا              
  .به من جرائم

 على ختطـيط وتنفيـذ      أن ُيساعد بعُضها بعضاً    ينبغي للدول أن تنظر يف       - ٤٤ التوجيهي   املبدأ
  .برامج تدريب متخصص ملوظفي أجهزة إنفاذ القانون

 ينبغي للدول أن تنظر يف إنشاء قنوات اتصال مميَّزة بني أجهزهتا املعنية             - ٤٥توجيهي   ال املبدأ
  .بإنفاذ القانون أو تعزيز القنوات املوجودة

    
    ها أو إرجاعها إىل َمْنَشئهاإعادة املمتلكات الثقافية أو ردُّ  - واو  

سائل اجلنائيـة، أن تنظـر    ينبغي للدول، بغية تعزيز التعاون الدويل يف املـ        - ٤٦ التوجيهي   املبدأ
يف اختاذ التدابري املالئمة السـترجاع املمتلكـات الثقافيـة املتَّجـر هبـا أو املـصدَّرة أو املـستوردة                 

 املُتـاَجر بصورة غري مشروعة أو املسروقة أو املنهوبة أو املستخرجة بصورة غـري مـشروعة أو                
  . إىل َمْنَشئهاهبا بصورة غري مشروعة، من أجل إعادهتا أو ردها أو إرجاعها

 ينبغــي للــدول، حــسب االقتــضاء، أن تــدرس مــن الناحيــة اإلجرائيــة    - ٤٧ التــوجيهي املبــدأ
األحكــام الــسارية لــدى الدولــة املالكــة بــشأن امللكيــة الوطنيــة أو ملكيــة الدولــة للممتلكــات 

  .َشئهاالثقافية، بغية تيسري إعادة املمتلكات الثقافية العمومية أو ردها أو إرجاعها إىل َمْن
    

    نطاق التطبيق  -رابعاً  
 ينبغــي للــدول، يف إطــار االتفاقيــات الــسابقة الــذكر وســائر الــصكوك    - ٤٨ التــوجيهي املبــدأ

 ظـرف   ظرف، مبا يف ذلك أيُّالدولية ذات الصلة، أن تنظر يف تطبيق املبادئ التوجيهية يف أيِّ          
  . به من جرائميتَّصللثقافية وما استثنائي، من شأنه أن يؤدي إىل تفاقم االتِّجار باملمتلكات ا
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    املرفق الثاين
قائمة بالوثائق املعروضة على فريق اخلرباء املعين باحلماية من االتِّجار     

    باملمتلكات الثقافية
  رقم الوثيقة

بند جدول 
 العنوان أو الوصف األعمال

UNODC/CCPCJ/EG.1/2014/1 جدول األعمال املؤقَّت املشروح )ب (١ 

UNODC/CCPCJ/EG.1/2014/2 جتميع لإلحاالت املرجعية إىل تعليقات الدول  ٢
األعضاء واقتراحاهتا بشأن مشروع املبادئ 
التوجيهية احملدَّدة بشأن تدابري منع اجلرمية 

والعدالة اجلنائية الرامية إىل مكافحة االتِّجار 
 باملمتلكات الثقافية

UNODC/CCPCJ/EG.1/2014/CRP.1 ٢ Draft specific guidelines for crime prevention 

and criminal justice responses with respect to 

trafficking in cultural property 
UNODC/CCPCJ/EG.1/2014/CRP.2 ٢ Comments by the Republic of Turkey on the 

Draft Guidelines 

UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2 ٢  Draft specific guidelines for crime prevention 

and criminal justice responses with respect to 

trafficking in cultural property 

E/CN.15/2013/CRP.7/Rev.1 ٢ Updated compendium of comments from 

Member States on the draft specific 

guidelines on crime prevention and criminal 

justice responses with respect to trafficking 

in cultural property 

)بدون رمز(  ٢ Guidelines for crime prevention and criminal 

justice responses in relation with trafficking 

and other illicit behaviours in cultural 

property (advance unedited version dated 

April 2012) 
 


