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 جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  الدورة الرابعة والعشرون

  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٢-١٨فيينا، 
 من جدول األعمال ٧البند 

  اجتاهات اجلرمية على الصعيد العاملي واملسائل وتدابري التصدِّي
      املستجدَّة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

واملكسيك: كوستاريكا وكولومبيا وتيماال وغوا وشيلي والسلفادور وبنما إيطاليا    
      قرار منقَّح  مشروع

تعزيز تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتعلق باالتِّجار باملمتلكات     
      الثقافية وما يتَّصل به من جرائم أخرى

  إنَّ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،  
ول/ديســـمرب كـــانون األ ١٩املـــؤرَّخ  ٦٦/١٨٠قـــراري اجلمعيـــة العامـــة  إذ تســـتذكر  
ــؤرَّخ  ٦٨/١٨٦و ٢٠١١ ــونني "تعزيــز التــدابري   ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب   ١٨امل ، واملعن

املتَّخذة يف جمال منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة حلمايـة املمتلكـات الثقافيـة، وخباصـة فيمـا يتعلـق          
، ٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب  ١٨املــؤرَّخ  ٦٩/١٩٦باالتِّجــار هبــا"، وقــرار اجلمعيــة العامــة 

واملعنــون "املبــادئ التوجيهيــة الدوليــة بشــأن تــدابري منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة فيمــا يتعلــق     
  باالتِّجار باملمتلكات الثقافية وما يتَّصل به من جرائم أخرى"،

الــيت  )١(ً اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة،  وإذ تســتذكر أيضــا  
ــ ــاين/نوفمرب   ١٥املــؤرَّخ  ٥٥/٢٥ة العامــة يف قرارهــا  اعتمــدهتا اجلمعي ــة ٢٠٠٠تشــرين الث ، واتفاقي

───────────────── 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(  
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تشـرين   ٣١املؤرَّخ  ٥٨/٤اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها  )٢(األمم املتحدة ملكافحة الفساد،
  ،٢٠٠٣األول/أكتوبر 

د وتصـدير  االتفاقية بشأن الوسائل اليت ُتستخَدم حلظر ومنـع اسـتريا   وإذ تستذكر كذلك  
الـيت اعتمـدها املـؤمتر العـام ملنظمـة األمـم        )٣(ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشـروعة، 

ــة يف     ــم والثقافـ ــة والعلـ ــدة للتربيـ ــاين/نوفمرب   ١٤املتحـ ــرين الثـ ــة  ١٩٧٠تشـ ــة املتعلقـ ، واالتفاقيـ
ا املعهـد الـدويل   الـيت اعتمـده   )٤(باملمتلكات الثقافيـة املسـروقة أو املصـدَّرة بطـرق غـري مشـروعة،      

، واتفاقية محاية املمتلكات الثقافية يف حالـة  ١٩٩٥حزيران/يونيه  ٢٤لتوحيد القانون اخلاص يف 
 )٦(، وبروتوكوليهــا١٩٥٤أيار/مــايو  ١٤الــيت اعُتمــدت يف الهــاي يف   )٥(نشــوب نــزاع مســلَّح،

تفاقيــات ، وســائر اال١٩٩٩آذار/مــارس  ٢٦و ١٩٥٤أيار/مــايو  ١٤املعتمــَدْين يف الهــاي يف  
ذات الصلة، وإذ تعيد تأكيد ضرورة أن تنظر الدول اليت مل تصدِّق علـى تلـك الصـكوك الدوليـة     

  أو مل تنضمَّ إليها بعُد يف أن تقوم بذلك وأن تنفِّذها بعد أن تصبح دوالً أطرافاً فيها،
ع التعهُّـد بالسـعي بكـدٍّ لتـدعيم وتنفيـذ تـدابري شـاملة يف جمـال منـ          وإذ تؤكِّد مـن جديـد    

الثقافيـة، وفقـاً ملـا أُعـرب عنـه يف       اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجل التصدِّي لالتِّجـار باملمتلكـات  
إعالن الدوحة بشأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحـدة األوسـع   

ن علــى الصــعيدين مــن أجــل التصــدِّي للتحــدِّيات االجتماعيــة واالقتصــادية وتعزيــز ســيادة القــانو
   )٧(اجلمهور، الوطين والدويل ومشاركة

أمهيــة التعــاون الوثيــق فيمــا يتعلــق بــاإلجراءات ذات الصــلة يف جمــال  وإذ تكــرِّر تأكيــد  
العدالــة اجلنائيــة واجلهــود الــيت تبــذهلا منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة واملنظمــة     

وغريمهـا مـن اهليئـات الدوليـة ذات الصـلة، وذلـك هبـدف        الدولية للشرطة اجلنائيـة (اإلنتربـول)   
  ضمان تنسيق العمل املضطلع به يف إطار والية كل منهما،

اللجنــة الفرعيــة الجتمــاع الــدول األطــراف يف االتفاقيــة بشــأن  مبــا قامــت بــه وإذ ُتنــوِّه  
بطـرق غـري    الوسائل اليت ُتستخَدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكـات الثقافيـة  

  إعداد مبادئ توجيهية عملية من أجل تنفيذ تلك االتفاقية، من عمل بشأنمشروعة، 
───────────────── 

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، اجمللد  )٢(  
 .١١٨٠٦، الرقم ٨٢٣املرجع نفسه، اجمللد  )٣(  
 .٤٣٧١٨، الرقم ٢٤٢١املرجع نفسه، اجمللد  )٤(  
 .٣٥١١، الرقم ٢٤٩، اجمللد املرجع نفسه )٥(  
 .٣٥١١، الرقم ٢٢٥٣املرجع نفسه، اجمللد  )٦(  
  )٧( A/CONF.222/17 ١، الفصل األول، القرار. 
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أنَّ مجيع الشعوب تساهم يف تنوُّع وثراء احلضارات والثقافات الـيت تشـكل    وإذ تؤكِّد  
  تراث اإلنسانية املشترك،

موعـات  تـدمري التـراث الثقـايف علـى يـد مجاعـات إجراميـة منظمـة وجم        وإذ يثري جزعها   
  باملمتلكات الثقافية يف بعض البلدان، االتِّجارإرهابية، وهو عمل يرتبط ب

ــه    وإذ تســلِّم   ــة ومــا يترتَّــب علي ــة لالتِّجــار باملمتلكــات الثقافي ذلــك  بالطبيعــة اإلجرامي
  من أثر فادح ومضرٍّ بالتراث الثقايف للبشرية، اإلجرام

باملمتلكات الثقافية مكافحةً فعَّالـةً،  الدول األعضاء على مكافحة االتِّجار  تشجِّع  - ١  
  بعد؛ يف االنضمام إىل الصكوك الدولية اآلنفة الذكر، إن مل تكن قد فعلت ذلك وعلى النظر

الــدول األعضــاء علــى أن تضــع يف اعتبارهــا املبــادَئ التوجيهيــة    تشــجِّع بقــوة  -٢  
التِّجـار باملمتلكـات الثقافيـة ومـا     تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتعلـق با  الدولية بشأن

عند وضع وتعزيـز سياسـاهتا واسـتراتيجياهتا وتشـريعاهتا وآلياهتـا       )٨(يتَّصل به من جرائم أخرى،
  التعاونية ذات الصلة؛

الــــدول األعضــــاء إىل تــــدعيم التعــــاون الــــدويل وتبــــادل املعلومــــات  تـــدعو   -٣  
ــةالعــابرة للحــدود ا  باجلرميــةاالســتخباراتية فيمــا يتعلــق   ــة يف االتِّ لوطني جــار باملمتلكــات  املتمثل

من حتدِّيات، وفيما يتعلق باملمارسات اجليِّدة اليت حتقَّقـت،   اوما تنطوي عليه مكافحته الثقافية
  ممَّا يتيح أوسع قدر ممكن من التعاون الدويل يف هذا الصدد؛

 إىل الدول األعضاء أن متضي يف منـع هـذا اإلجـرام باسـتحداث محـالت      تطلب  -٤  
توعية ومحالت إعالمية تشمل مشاركة وسائل اإلعالم وتوفري املعلومـات عـن سـرقة املمتلكـات     

  الثقايف؛ الثقافية وسلبها وهنبها، وأن تعزِّز النُّظُم التعليمية من أجل توعية اجلمهور بقيمة التراث
ألعضاء إىل مواصلة مجـع وتبـادل بيانـات متينـة وقابلـة للمقارنـة       الدول ا تدعو  -٥  

عــن خمتلــف جوانــب االتِّجــار باملمتلكــات الثقافيــة، مبــا يف ذلــك صــالته باجلرميــة املنظمــة عــرب    
  الوطنية والعائدات غري املشروعة اليت يولِّدها؛

، وذلـك  جـار االتِّبالدول األعضاء أن تعزِّز محاية املمتلكات الثقافية مـن   هتيب  -٦  
عند االقتضاء بصوغ وسنِّ تشريعات مناسبة تنصُّ على أمور منها اعتماد إجـراءات تتسـق مـع    
نظمها القانونية من أجل مصـادرة تلـك املمتلكـات واسـتردادها وإعادهتـا، وتنفيـذ تـدابري أمنيـة         

───────────────── 
 .٦٩/١٩٦مرفق قرار اجلمعية العامة  )٨(  
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وقطـاع السـياحة،    ،مناسبة، مثل تعزيـز قـدرات مؤسسـات الرصـد، ومنـها الشـرطة واجلمـارك       
  زيز مواردها البشرية؛وتع

ُّ الــدول األعضــاء علــى مواصــلة إبــالغ مكتــب األمــم املتحــدة املعــين        حتــث  -٧  
باملخــدِّرات واجلرميــة باحتياجاهتــا مــن املســاعدة التقنيــة، كاحتياجاهتــا املتعلقــة بــربامج التــدريب 

فحتـه  واملساعدة يف صوغ التشريعات، وذلك من أجل منع االتِّجـار باملمتلكـات الثقافيـة ومكا   
ات واجلرميـة أن يواصـل االسـتجابة علـى حنـو مناسـب       خدِّربفعالية أكرب، وتطلب إىل مكتب امل

لتلك الطلبات، واضعا يف اعتباره العمل الذي تقـوم بـه منظمـات دوليـة معنيَّـة كمنظمـة األمـم        
  املتحدة للتربية والعلم والثقافة واإلنتربول؛

عليقـات مكتوبـة إىل مكتـب األمـم     الدول األعضـاء إىل مواصـلة تقـدمي ت    تدعو  -٨  
املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية تضمِّنها آراءهـا بشـأن الفائـدة احملتملـة للمعاهـدة النموذجيـة       

وكـذلك   )٩(ملنع جرائم انتـهاك التـراث الثقـايف للشـعوب املـوروث يف شـكل ممتلكـات منقولـة،        
ــة ذات الصــلة   ــادئ التوجيهي ــه  املعــايري واملب يف واضــعة مــن حتســينات،  عليهــاومــا ميكــن إدخال

  اعتبارها، عند اإلمكان، املبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة؛
أمهية وجـود أداة مسـاعدة عمليـة للمسـاعدة علـى تنفيـذ املبـادئ         تؤكِّد جمدَّداً  -٩  

ات واجلرميـة أن يواصـل العمـل يف سـبيل إعـداد      خـدِّر التوجيهية الدولية، وتطلـب إىل مكتـب امل  
، وذلــك بالتشــاور مــع الــدول األعضــاء عنــد االقتضــاء، مــع مراعــاة الوثيقــة التقنيــة   هــذه األداة

األساسية اليت صيغت من أجل إعداد املبـادئ التوجيهيـة الدوليـة والتعليقـات الـيت أبـدهتا عليهـا        
  الدول األعضاء؛

الدول األعضاء على استخدام مجيع الصـكوك ذات الصـلة الـيت وضـعها      حتثُّ  -١٠  
املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة،   مكتب األمم 

ــل         ــة خمتصــة، مث ــات دولي ــيت وضــعتها هيئ ــات ذات الصــلة ال ــد البيان وكــذلك األدوات وقواع
اإلنتربول واملعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص واملنظمة العامليـة للجمـارك، وكيانـات أخـرى     

  احف الدويل، يف مكافحة االتِّجار باملمتلكات الثقافية؛مثل جملس املت
بيَّنـة يف  املالدول األعضاء على تعميـق فهمهـا للصـالت اآلنفـة الـذكر،       تشجِّع  -١١  

باملمتلكـات الثقافيـة، مـن أجـل تعزيـز       االتِّجـار ديباجة هذا القرار، بـني تـدمري التـراث الثقـايف و    
  ي لتلك اجلرائم؛لتصدِّتدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ل

───────────────── 
 :١٩٩٠أيلول/سبتمرب  ٧ ‐آب/أغسطس  ٢٧مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، هافانا،  )٩(  

  .، املرفق١- )، الفصل األول، الفرع باءA.91.IV.2(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  تقرير من إعداد األمانة العامة
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الدول األعضاء وغريها من اجلهات املاحنة إىل تـوفري مـوارد مـن خـارج      تدعو  -١٢  
  امليزانية لألغراض املبيَّنة يف هذا القرار، وذلك وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا؛

رميـة أن  إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّرات واجل  تطلُب  -١٣  
  يقدِّم إليها يف دورهتا اخلامسة والعشرين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.

 


