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  ])A/66/463( على تقرير اللجنة الثالثة ناءب[

  

مايـة  حلتعزيز التدابري املتخذة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية          - ٦٦/١٨٠
  االجتار اوخباصة فيما يتعلق باملمتلكات الثقافية، 

  
 ،إن اجلمعية العامة 

ــ   ــا إىل  شريإذ ت ــؤ٥٨/١٧قرارا ــانون األول٣رخ  امل ــسمرب / ك  ٦١/٥٢  و٢٠٠٣دي
 ٢٠٠٩ديـسمرب  / كـانون األول ٧ املـؤرخ  ٦٤/٧٨  و٢٠٠٦ديـسمرب  / كانون األول٤املؤرخ  

ــة ب ــرارات الــس االقتــصادي       املتعلق ــداا األصــلية وق ــات الثقافيــة إىل بل إعــادة أو رد املمتلك
جرائم انتـهاك التـراث     منع  ” واملعنون   ٢٠٠٣يوليه  / متوز ٢٢ املؤرخ   ٢٠٠٣/٢٩واالجتماعي  

يوليـه  / متـوز  ٢١ املـؤرخ    ٢٠٠٤/٣٤  و “الثقايف للشعوب املوروث يف شـكل ممتلكـات منقولـة         
ــؤرخ ٢٠٠٨/٢٣  و٢٠٠٤ ــوز٢٤ املـ ــه / متـ ــونني  ٢٠٠٨يوليـ ــار   ”واملعنـ ــن االجتـ ــة مـ احلمايـ

التـدابري املتخـذة    ” واملعنون ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٢ املؤرخ   ٢٠١٠/١٩  و “باملمتلكات الثقافية 
االجتـار  وخباصـة فيمـا يتعلـق ب      ،مايـة املمتلكـات الثقافيـة     حلجمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة       يف  
نظـم منــع  :  وإعـالن ســلفادور بـشأن االســتراتيجيات الـشاملة ملواجهــة التحـديات العامليــة    “ـا 

 ،)١(اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطورها يف عامل متغري

يت الــ املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــةاتفاقيــة األمــم إىل   أيــضاشريوإذ تـ   
 )٢(٢٠٠٠نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين١٥ؤرخ  املـــ٥٥/٢٥ قرارهـــا يفاعتمـــدا اجلمعيـــة العامـــة 

 ٣١ املــؤرخ ٥٨/٤ قرارهــا يفالــيت اعتمــدا اجلمعيــة  واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد
  ،)٣(٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األول

_______________ 

 .، املرفق٦٥/٢٣٠قرار ال )١(

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٢(

  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩الد املرجع نفسه،  )٣(
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االتفاقية املتعلقـة بالتـدابري الواجـب اختاذهـا حلظـر ومنـع اسـترياد        ىل إ كذلك شريوإذ ت  

وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة اليت اعتمـدها املـؤمتر العـام ملنظمـة                 

واالتفاقيـة املتعلقـة     )٤(١٩٧٠نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٤األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف       

لثقافيــة املــسروقة أو املــصدرة بطــرق غــري مــشروعة الــيت اعتمــدها املعهــد الــدويل    باملمتلكــات ا

الثقافيـة يف حالـة     امللكية   واتفاقية محاية    )٥(١٩٩٥يونيه  / حزيران ٢٤لتوحيد القانون اخلاص يف     

ــسلح   ــزاع م ــشوب ن ــيت اعتمــدت  ن ــاي يف ال ــار١٤ يف اله ــايو / أي ــا )٦(١٩٥٤م  وبروتوكوليه

 ضـرورة  تعيـد تأكيـد   وإذ  ،)٧(١٩٩٩مـارس   / آذار ٢٦  و )٦(١٩٥٤و  ماي/ أيار ١٤ املعتمدين يف 

 يف القيـام بـذلك    أو مل تنـضم إليهـا        تلـك الـصكوك الدوليـة        علـى أن تنظر الدول اليت مل تصدق       

 ،أطرافدول ك  تنفذهاوأن

لبـشرية املـشترك    املمتلكات الثقافية، باعتبارها جزءا من تـراث ا   أمهية  تأكيد كرروإذ ت  

يف ذلــك  وإذ تعيــد ،وشــاهدا فريــدا ومهمــا علــى ثقافــة الــشعوب وهويتــها، وضــرورة محايتــها  

جبميـع جوانبـه   املمتلكات الثقافية بتوثيق التعاون الدويل على منع االجتار  الصدد تأكيد ضرورة    

  ومعاقبتهم،ومقاضاة املتجرين ا

تلكــات الثقافيــة املــسروقة واملنهوبــة   إزاء تزايــد الطلــب علــى املموإذ يــساورها القلــق 

ــادة ــب هــذه املمتلكــات  علــى يــشجع واملــصدرة أو املــستوردة بطــرق غــري مــشروعة ممــا    زي

، وإذ تقر بضرورة اختاذ تدابري تشريعية وإداريـة         إزالتها وسرقتها واالجتار ا   تدمريها و الفريدة و 

الــيت يــتم كــات الثقافيــة  الطلــب يف األســواق علــى املمتلتتناســب مــع ذلــك للحــد مــن عاجلــة 

 مشروعة، بطرق غري احلصول عليها

نظمـة يف االجتـار باملمتلكـات       املجراميـة   اإلماعـات   اجلضـلوع    ازديـاد  وإذ يثري جزعهـا     

  تزايــد بيــع املمتلكــاتوإذ تالحــظاملتــصلة بــذلك،  واجلــرائم جبميــع أشــكاله وجوانبــهالثقافيــة 

تـسهيل  ، واإلنترنـت شـبكة   عـن طريـق      خباصـة  و املـزادات، يف  األسواق، مبا يف ذلـك        يف الثقافية

وتـصديرها  على حنو غـري قـانوين        تلك املمتلكات    عن التنقيب واملتطورةالتكنولوجيات احلديثة   

   بطرق غري مشروعة،أو استريادها

_______________ 

 .١١٨٠٦، الرقم ٨٢٣املرجع نفسه، الد  )٤(

 .٤٣٧١٨، الرقم ٢٤٢١املرجع نفسه، الد  )٥(

  .٣٥١١، الرقم ٢٤٩، الد املرجع نفسه )٦(

 .٣٥١١، الرقم ٢٢٥٣املرجع نفسه، الد  )٧(
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عـن طريـق    محايـة املمتلكـات الثقافيـة ومنـع االجتـار ـا           إىل الدول األعـضاء     وإذ تدعو  

 إجـراءات لـضبط املمتلكـات الثقافيـة         ى وجه اخلصوص اختاذ   عل تشريعات مالئمة تشمل     وضع

لتوعيـة وحتديـد    ل واالضـطالع حبمـالت      والنهوض بالتثقيف يف هـذا اـال       إعاداوواستردادها  

وتنمية قدرات مؤسـسات الرصـد،       مناسبة تدابري أمنية    اختاذ و هاأماكن تلك املمتلكات وحصر   

وإشـراك وسـائط اإلعـالم      ومواردهـا البـشرية      ة وقطـاع الـسياح    ،اجلمـارك ومثل دوائر الـشرطة     

 ونشر املعلومات عن سرقة املمتلكات الثقافية وبها،

يقدمه الس االستـشاري الـدويل للـشؤون العلميـة والفنيـة التـابع          ما  بأمهية وإذ تسلم  

 برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية من إسهام يف هذا اال،لشبكة 

غـىن عنـه      ال  منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة مـن دور         املتخذة يف جمال   تدابريل مبا ل  قروإذ ت  

بطريقـة  املتـصلة بـذلك    واجلـرائم  جبميع أشكاله وجوانبهيف مكافحة االجتار باملمتلكات الثقافية    

 وفعالة، شاملة

ــصادي واالجتمــاعي   ترحــب - ١  ــس االقت ــرار ال ــالقرار ٢٠١٠/١٩ بق  ٥/٧ وب

مكافحــة اجلــرائم املنظمــة عــرب الوطنيــة  ”املعنــون  و٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين األول٢٢املــؤرخ 

مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيـة األمــم املتحــدة ملكافحــة   اختــذه  الـذي “املتعلقـة باملمتلكــات الثقافيــة 

 ٢٢ إىل ١٨يف فيينـا يف الفتـرة مـن    الـيت عقـدت   دورتـه اخلامـسة    اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف 

 ؛)٨(٢٠١٠ أكتوبر/تشرين األول

 الدول األعضاء اليت هي أطراف يف االتفاقيـات املـذكورة آنفـا، مبـا فيهـا              حتث - ٢ 

 واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة         )٢(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة            

تلـك  الكامل، وتشجع الدول األعـضاء الـيت مل تـصبح بعـد أطرافـا يف          بلى تنفيذها    ع ،)٣(الفساد

 املعنيـة تـشجع الـدول األعـضاء واملنظمـات الدوليـة          و،  القيام بذلك أن تنظر يف    على  االتفاقيات  

مايـة املمتلكـات الثقافيـة،     حل منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة         املتخـذة يف جمـال     تـدابري العلى تعزيز   

األمـم املتحـدة والقـرارات الـيت        اليت تربمهـا    تفاقيات  ال يف إطار ا   االجتار ا، يما يتعلق ب  فاصة  خبو

، بوسـائل    للتـصدي هلـذه اجلـرائم      الـدويل  التعـاون  توسـيع نطـاق    بغـرض    تتخذها يف هذا الصدد   

 إعادـا و املمتلكـات الثقافيـة املـسروقة        ومصادرةاملساعدة القانونية   تبادل   و منها تسليم ارمني  

 الشرعيني؛  أصحااإىل

 الـدعوة  ٢٠١٠/١٩يف قـراره     الـس االقتـصادي واالجتمـاعي        بقرار ترحب - ٣ 

ــل   إىل  ــى األق ــوح    عقــد اجتمــاع إضــايف واحــد عل ــدويل املفت ــق اخلــرباء احلكــومي ال ــاب  لفري ب

_______________ 

  .، الفصل األول، الفرع ألفCTOC/COP/2010/17انظر  )٨(
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دالـة   املنشأ يف إطار جلنة منع اجلرميـة والع العضوية املعين باحلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية      

فريــق اجتمــاع عقــد علــى دعــم األخــرى ، وتــشجع الــدول األعــضاء واجلهــات املاحنــة  اجلنائيــة

لجنـة يف دورـا الثانيـة والعـشرين بـشأن القيـام، حـسب               الوتقدمي مقترحات عمليـة إىل      اخلرباء  

 يف فيينــا يف ه الــذي عقــداالجتمــاعفريــق اخلــرباء يف قــدمها االقتــضاء، بتنفيــذ التوصــيات الــيت  

، مـع إيـالء االهتمـام الواجـب جلوانـب           )٩(٢٠٠٩نـوفمرب   /تشرين الثـاين   ٢٦ إىل   ٢٤ من   الفترة

  املساعدة القانونية؛تبادل التجرمي والتعاون الدويل و

 بطلب مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة            ترحب أيضا  - ٤ 

اخلـرباء  املعـين بالتعـاون الـدويل وفريـق      املنظمة عرب الوطنية يف دورته اخلامـسة إىل فريقـه العامـل     

ــة العــضويةبــاب املفتــوح املؤقــت  العامــلاحلكــوميني  ــه املعــين باملــساعدة التقني ــابع ل  دراســة  الت

 وتقـدمي توصـيات   يف هذا الشأن اجتماعات فريق اخلرباء ها عناليت متخضت التوصيات والنتائج   

 النظـر يف    عـن طريـق   التفاقيـة   ل ملـي بـالتطبيق الع  النـهوض   مؤمتر األطـراف مـن أجـل        فيها  لينظر  

يف  مـع إيـالء االهتمـام الواجـب     ومـدى مالءمتـها ووضـع معـايري أخـرى،     نطاق املعايري القائمـة    

ــا يف ذلـــك    الـــصددهـــذا  ــاون الـــدويل، مبـ ــرمي والتعـ ــادل جلوانـــب التجـ ــة تبـ ــساعدة القانونيـ املـ

 ارمني؛ وتسليم

ــدول األعــضاء واملؤســسات  حتــث  - ٥  ــة  ال ــى القاملعني ــضاء،  عل ــام، حــسب االقت ي

والعمـل  املـساعدة القانونيـة،     تبـادل    مبـا يف ذلـك       اآلليات اخلاصة بتقوية التعاون الـدويل،     بتعزيز  

 واجلـرائم  جبميـع أشـكاله وجوانبـه   بغرض مكافحة االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة    على حنو تام    ا

،  وتــدمريهالتــها وبــها وإزا وإتالفهــاســرقة املمتلكــات الثقافيــة وســلبها مثــل ، املتــصلة بــذلك

 إىل مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة         وتطلـب ،  إعادـا  املمتلكات الثقافية املـسروقة و     استردادوتيسري  

أن األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة وجلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة     

نــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة  مــن أجــل تعزيــز التــدابري املتخــذة يف جمــال ميواصــال بــذل اجلهــود

آخـذة يف االعتبـار   االجتـار ـا، بـصورة فعالـة،     يتعلـق ب  وخباصة فيمـا ماية املمتلكات الثقافية،   حل

 ؛٢٠١٠/١٩ من قرار الس االقتصادي واالجتماعي ١٢بصفة خاصة الفقرة 

تــدابري فعالــة يف إطــار تــشريعاا  اختــاذ  الــدول األعــضاء علــى النظــر يف  حتــث  - ٦  

ــة ــهاالوطني ــة   من ــشطة املتعلق ــة  ب جتــرمي األن ــه  االجتــار باملمتلكــات الثقافي ــع أشــكاله وجوانب جبمي

باسـتخدام تعريـف واسـع النطـاق ميكـن تطبيقـه علـى مجيـع املمتلكـات           املتصلة بـذلك    واجلرائم  

املـستوردة بطـرق     واملـصدرة أو  علـى حنـو غـري قـانوين          نقب عنـها  املسروقة واملنهوبة وامل  الثقافية  

االجتار باملمتلكات الثقافية، مبا يف ذلـك سـرقتها وبـها مـن              اعتبار مشروعة، وتدعوها إىل     غري
_______________ 

  .E/CN.15/2010/5انظر  )٩(



A/RES/66/180 

5 

 مـن  ٢ املواقع الثقافية، جرمية خطـرية وفقـا للتعريـف الـوارد يف املـادة       غريها من املواقع األثرية و  

ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب     ــة، اتفاقي تلــك  حبيــث يــستفاد متامــا مــن الوطني

 جبميــع كافحــة االجتــار باملمتلكــات الثقافيــةملدويل علــى الــصعيد الــتعــاون ال توثيــق يفاالتفاقيــة 

 ؛املتصلة بذلك واجلرائم جوانبهأشكاله و

 الدول األعضاء على اختاذ مجيع اخلطوات املناسبة والتدابري الفعالـة          حتث أيضا   - ٧ 

 جتــارة املمتلكــات الثقافيــة املــسروقة   مكافحــةإداريــة مــن أجــل  تــشريعية واختــاذ تــدابريلتعزيــز 

مناسـبة   داخليـة واملنهوبة واملصدرة أو املستوردة بطرق غري مشروعة، بوسائل منها اختاذ تدابري  

 خباصـة يف أنـشطة جتـار املمتلكـات الثقافيـة يف الـسوق، و         إىل أقـصى حـد ممكـن       الشفافية   لزيادة

الـيت   واملؤسـسات  والوسـطاء ثريـة  القطـع األ جتـار  أنـشطة    لتنظـيم  فعالـة عن طريق وضـع قواعـد   

 األخرى؛املنطبقة الوطنية والقوانني  لقوانينهاوفقا ، اإلشراف عليهاوتقوم بأعمال مماثلة 

 كتابـــة بـــشأن املعاهـــدة تقـــدمي آرائهـــا الـــدول األعـــضاء إىل مواصـــلة تـــدعو  - ٨ 

 ،)١٠(منقولـة النموذجية ملنع جرائم انتهاك التراث الثقايف للشعوب املوروث يف شـكل ممتلكـات        

 النظـر يف إدخـال أي حتـسينات عليهـا يف     ينبغـي إذا كان   ما و بشأن جدواها مبا يف ذلك آراؤها     

علـى إعـداد حتليـل وتقريـر لتقـدميهما إىل      العامـة   مـساعدة األمانـة      مـن أجـل   أقرب وقـت ممكـن      

 جلنـة منـع   إىل واجتماعـه القـادم  يف فريق اخلرباء املعين باحلماية مـن االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة         

 اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورا الثانية والعشرين؛

  أن يقـوم، يف إطـار    إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية       تطلب  - ٩  

مع الـدول األعـضاء وبالتعـاون الوثيـق، حـسب االقتـضاء، مـع منظمـة األمـم                   وبالتشاور  واليته  

نظمة الدولية للشرطة اجلنائية وغريمها مـن املنظمـات الدوليـة           املتحدة للتربية والعلم والثقافة وامل    

 : مبا يلياملختصة،

 املتخــذة يف تـدابري ال ســبل وضـع مبــادئ توجيهيـة حمـددة بــشأن    مواصـلة حبـث    )أ(  

 باالجتار باملمتلكات الثقافية؛فيما يتعلق  منع اجلرمية والعدالة اجلنائية جمال

االجتار باملمتلكـات   ب باجلوانب املتصلة  ديداحت تتعلق إمكانية مجع بيانات     حبث  )ب(  

 ؛ وحتليلها ونشرهاالثقافية

_______________ 

سـبتمرب  / أيلـول ٧ -أغـسطس  / آب٢٧مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملـة اـرمني، هافانـا،           )١٠(
، الفـصل األول، الفـرع      )A.91.IV.2منـشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع            (تقرير أعدته األمانة العامـة    : ١٩٩٠

 .، املرفق١ باء، القرار
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بدراسة األمم املتحـدة    باالستعانة  مجع املعلومات عن اجتاهات اجلرمية      مواصلة    )ج(  

 ؛ وحتليلها ونشرهاجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائيةال االستقصائية

  التعاون الدويل؛الت منهايف جما السليمةاملمارسات تعزيز   )د(  

 تـدابري ال، بناء علـى طلبـها، يف جمـال تعزيـز            تقدمي املساعدة إىل الدول األعضاء      )ه(  

فيمـا يتعلـق   اصـة  خبالعدالـة اجلنائيـة حلمايـة املمتلكـات الثقافيـة، و     و منع اجلرميـة    املتخذة يف جمال  

 االجتار ا؛ب

 باملمتلكـات الثقافيـة يف براجمـه    ، عند االقتـضاء، يف إدراج مـسألة االجتـار      النظر  )و(  

 ؛املواضيعيةواإلقليمية واألقاليمية 

  إىل جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، يف أن يقــدم إىل األمــني العــام تطلــب - ١٠ 

  تنفيذ هذا القرار؛عن ادورا الثانية والعشرين، تقرير

مـوارد مـن خـارج       تـوفري إىل  األخـرى    الدول األعضاء واجلهـات املاحنـة        تدعو  - ١١ 

  .املتحدة فقا للقواعد واإلجراءات املعمول ا يف األمموامليزانية ألغراض هذا القرار، 

  ٨٩اجللسة العامة 

  ٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول١٩

  


