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  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  احلادية والعشرونالدورة 

  ٢٠١٢أبريل /نيسان ٢٧- ٢٣فيينا، 
  *ت من جدول األعمال املؤق٦ّالبند 

  واملسائل املستجدة اجلرمية على الصعيد العاملي اجتاهات 
         اجلرمية والعدالة اجلنائية منعيف جمالي وتدابري التصّد
 منع اجلرمية والعدالة اجلنائية حلماية املمتلكات الثقافية،  سياقالالزمة يفتدابري ال    

      االجتار هباب فيما يتعلقاصة خبو
      تقرير األمني العام    

  ملّخص  
م هذا التقرير حملـة عامـة       ، يقدّ ٢٠١٠/١٩عمالً بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي        

 باملخـدِّرات واجلرميـة مـن أجـل متابعـة           عن األنشطة اليت اضطلع هبا مكتب األمم املتحدة املعين        
، )E/CN.15/2010/5 (باحلمايــة مــن االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة توصــيات فريــق اخلــرباء املعــين 

دة ملنـع اجلرميـة املتعلقـة باالجتـار باملمتلكـات الثقافيـة،            وحبث إمكانية وضع مبادئ توجيهية حمدّ     
  . دولية خمتصةواملسامهة يف الشبكة التعاونية اليت تضم منظمات

  
  

───────────────── 
  * E/CN.15/2012/1.  
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    مقدِّمة  -أوال  
 :املعنـون  ٢٠١٠/١٩اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي،      هذا التقرير عمالً بقرار      عدَّأُ  - ١
اصـة  خب منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة حلمايـة املمتلكـات الثقافيـة، و         الالزمة يف سياق  تدابري  ال"

 أمهيـة املمتلكـات الثقافيـة     ر التأكيد على    ر اجمللس يف ذلك القرا    وكرَّ،  "االجتار هبا ب فيما يتعلق 
ا علـى   ، باعتبارها جزءا من التـراث املـشترك للبـشرية وشـاهدا فريـدا ومهمّـ               وضرورة محايتها 

الصدد إىل توثيق التعاون الدويل علـى       ذلك  تأكيد احلاجة يف    أعاد  ثقافة الشعوب وهويتها، و   
وأعــرب . تجــرين هبــا ومعاقبتــهممنــع مجيــع أشــكال االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة وحماكمــة امل

إزاء ازديـاد ضـلوع اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة يف مجيـع جوانـب                اجمللس أيضاً عـن جزعـه       
املمتلكـات  لتعزيز محايـة  اختاذ تدابري على   األعضاَءالدولّ حثَّاالجتار باملمتلكات الثقافية، و   

  لع هبـــا مكتـــب األمـــم م هـــذا التقريـــر حملـــة عامـــة عـــن األنـــشطة الـــيت اضـــط ويقـــّد. الثقافيـــة
املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة مــن أجــل مــساعدة الــدول األعــضاء علــى اختــاذ التــدابري  
الالزمة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية حلماية املمتلكات الثقافيـة، وخباصـة فيمـا يتعلـق                 

 .باالجتار هبا

ــالقرار    - ٢ ــالً ب ــم املتحــدة  ٢٠١٠/١٩وعم ــب األم ــام مكت ــة   ، ق ــين باملخــدِّرات واجلرمي  املع
مبتابعــة توصــيات الفريــق العامــل املعــين باحلمايــة مــن االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة          ) املكتــب(
)E/CN.15/2010/5(َّــا مــن   ، الــيت قــد  تــشرين ٢٦ إىل ٢٤مها الفريــق يف اجتماعــه املنعقــد يف فيين

 ملـساعدة الـدول األعـضاء علـى     ذ املكتب أيضاً أنـشطة مـساعدة تقنيـة        ونفّ. ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين
ذ املكتـب تلــك  وقـد نفّــ . محايـة املمتلكــات الثقافيـة ومكافحــة االجتـار هبــا علـى حنــو أكثـر فعاليــة     

منظمة األمـم   األنشطة بالتعاون الوثيق مع أعضاء يف الشبكة التعاونية اليت تضم عضوية املكتب و            
ف الـدويل واملنظمـة الدوليـة للـشرطة         وجملـس املتـاح   ) اليونـسكو (املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة       

  .واملنظمة العاملية للجمارك) اليونيدروا(اجلنائية واملعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص 
    

   فريق اخلرباء املعين باحلماية من االجتار توصياتمتابعة   -ثانيا  
    باملمتلكات الثقافية

دي واالجتمـــاعي إىل  طلـــب اجمللـــس االقتـــصا،٢٠١٠/١٩قـــرار  مـــن ال٢يف الفقـــرة   -٣
على سبيل تكميـل العمـل القـائم وبالتعـاون الوثيـق مـع منظمـة        و، وفقا لواليته تابعكتب أن ي  امل

ــصة،          ــة املخت ــة الدولي ــن املنظمــات احلكومي ــا م ــة وغريه ــم والثقاف ــة والعل ــم املتحــدة للتربي األم
 حنــو مالئـــم   علــى توصــيات فريــق اخلــرباء املعـــين باحلمايــة مــن االجتــار باملمتلكـــات الثقافيــة       
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)E/CN.15/2010/5 (  َّ٢٠٠٩مها يف اجتماعـه يف      اليت قـد،)وأن يعقـد اجتماعـا إضـافيا واحـدا          )١ 
 يف دورهتـا الثانيـة   ،م إىل جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة       يقـدّ ، وأن   على األقل لفريـق اخلـرباء     

ء االهتمـام    مقترحات عملية بشأن تنفيذ تلـك التوصـيات، عنـد االقتـضاء، مـع إيـال                ،والعشرين
  .الواجب جلوانب التجرمي والتعاون الدويل واملساعدة القانونية املتبادلة

وسيعقد االجتماع الثاين لفريق اخلرباء املعين باحلماية من االجتار باملمتلكـات الثقافيـة يف                -٤
ويتوقـع مـن فريـق اخلـرباء إعـداد مقترحـات عمليـة             . ٢٠١٢يونيـه   / حزيران ٢٩ إىل   ٢٧فيينا من   

 ٢٠٠٩مت يف اجتمــــاع فريــــق اخلــــرباء الــــذي انعقــــد يف عــــام  ّديــــذ التوصــــيات الــــيت قُــــلتنف
)E/CN.15/2010/5 .(                  ّمها كما أنه سينظر يف إعـداد حتليـل وتقريـر يـستند إىل التعليقـات الـيت تقـد

جـرائم انتـهاك التـراث الثقـايف للـشعوب املـوروث يف             الدول األعضاء بشأن معاهدة منوذجية ملنع       
  . على أن يشمل آراءها بشأن جدواها احملتمل والتعديالت املمكنة)٢(،قولةشكل ممتلكات من

وقد طلب مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة،               - ٥
مكافحـة اجلـرائم املنظمـة عـرب الوطنيـة املتعلقـة باملمتلكـات              " املعنـون    ٥/٧ من قراره    ٧يف الفقرة   
ىل فريق اخلرباء احلكوميني العامل املفتوح العضوية املعـين باملـساعدة التقنيـة وإىل فريـق          إ،  "الثقافية

اخلرباء العامل املفتوح العضوية املعين بالتعاون الدويل أن يدرسـا التوصـيات والنتـائج ذات الـصلة            
 يف إطـار جلنـة      املنبثقة عن فريق اخلرباء املعين باحلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية الـذي أنـشئ             

وأن ُيقّدما توصيات لينظر فيهـا مـؤمتر األطـراف، مـن أجـل تـرويج                 منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،   
تطبيقـاً عمليـاً، وذلـك بـالنظر يف     األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة    تطبيق اتفاقية   

مـع إيـالء االهتمـام الواجـب يف      نطاق املعايري القائمة ومالءمتها وكذلك يف وضع معايري أخرى، 
هذا الـشأن جلوانـب التجـرمي والتعـاون الـدويل، مبـا يف ذلـك املـساعدة القانونيـة املتبادلـة وتـسليم                      

وسيعقد الفريقان العامالن اجتماعاً على هامش الـدورة الـسادسة للمـؤمتر الـيت سـتنعقد         . اجملرمني
 .٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٩ إىل ١٥يف فيينا من 

بغية متابعة توصـيات الفريـق العامـل املعـين باحلمايـة مـن االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة                    و  -٦
، قـــام املكتـــب باألعمـــال التاليـــة بالتعـــاون الوثيـــق مـــع )E/CN.15/2010/5(علـــى حنـــو مالئـــم 

 .ها من املنظمات الدولية املختصةاليونسكو وغري
───────────────── 

   املنعقد يف فيينا باحلماية من االجتار باملمتلكات الثقافيةق اخلرباء املعين يرد التقرير عن اجتماع فري )1(  
  .UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2 يف الوثيقة ٢٠٠٩نوفمرب / كانون الثاين٢٦ إىل ٢٤من 

: ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٧ ‐أغسطس / آب٢٧مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، هافانا،   )2(  
  ، الفصل األول، الفرع باء، )A.91.IV.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ( األمانة العامةمن إعدادقرير ت

  .، املرفق ١القرار 
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 تــشرين ٢٣ إىل ٢١ فيينــا مــن عقــد املكتــب اجتماعــاً غــري رمســي لفريــق اخلــرباء يففقـد    -٧
 بغـرض وضـع مبـادئ توجيهيـة حمـددة بـشأن تـدابري منـع اجلرميـة والعدالـة                     ٢٠١١نـوفمرب    /الثاين

نت تلك املبادئ التوجيهية معـايري منـها معيـار          وتضمَّ. اجلنائية املتعلقة باالجتار باملمتلكات الثقافية    
وبـاً مـع توصـية فريـق اخلـرباء الـواردة يف       جتا(احلرص الواجب عند اقتناء أحد املمتلكـات الثقافيـة          

وقد عمل املكتب، خـالل االجتمـاع، بالتعـاون الوثيـق           ). E/CN.15/2010/5 من الوثيقة    ٨الفقرة  
ــانون اخلــاص      ــد الق ــدويل لتوحي ــسكو واملعهــد ال ــع اليون ــدروا(م ــن املنظمــات  ) اليوني وغريمهــا م
زمة لتنفيذ أحكام منع اجلرميـة املنطبقـة    املختصة، على حتديد االحتياجات من املساعدة التقنية الال       

 ).E/CN.15/2010/5 من الوثيقة ٣٠انظر الفقرة (على احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية 

بـشأن املعاهـدة النموذجيـة       مجيع الدول األعضاء إىل تقدمي آرائهـا كتابـةً        دعا املكتب   و  -٨
يف شـكل ممتلكـات منقولـة، مبـا يف ذلـك      ملنع جرائم انتهاك التـراث الثقـايف للـشعوب املـوروث          

ــال           ــر يف إدخ ــي النظ ــان ينبغ ــا إذا ك ــة وم ــدة النموذجي ــة للمعاه ــدة العملي ــشأن الفائ ــا ب آراؤه
تقرير عن تلـك اآلراء     سُيقدم  و. )E/CN.15/2010/5 من الوثيقة    ٩انظر الفقرة    (حتسينات عليها 

 .والعشرين منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا الثانية إىل جلنة

دة بــشأن منــع ، بواســطة املبــادئ التوجيهيــة احملــدَّمجيــع الــدول األعــضاء املكتــب عّجشــو  -٩
 علــى اســتخدام منــوذج شــهادة تــصدير املمتلكــات اجلرميــة املتعلقــة باالجتــار باملمتلكــات الثقافيــة،

ــارك، و        ــة للجم ــة العاملي ــسكو واملنظم ــذي اشــتركت يف صــياغته اليون ــة ال ــة املنقول ــرالثقافي ض ع
ــى    ــضاء علــ ــدول األعــ ــساعدة الــ ــرويج المــ ــتخدامهالتــ ــرة   (ســ ــر الفقــ ــة  ١٠انظــ ــن الوثيقــ  مــ

E/CN.15/2010/5(. 

ــضم املكتــب  و  -١٠ ــشئت  ان ــيت أُن ــشبكة ال ــدروا وجملــس  فيمــا بــني  إىل ال ــسكو واليوني اليون
تعـاون مـع املؤسـسات املختـصة مـن      و واملنظمـة العامليـة للجمـارك،    اإلنتربـول و املتاحف الدويل 

 ل اجلوانب املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية من أنشطة االجتار باملمتلكات الثقافيـة            أجل تناو 
انظــر (مــن خــالل حــضور اجتماعــات وتنظيمهــا وتطــوير أدوات بالتعــاون الوثيــق مــع الــشبكة 

 .)E/CN.15/2010/5 من الوثيقة ٢١الفقرة 

 ونظـم بعـضها     ت مماثلـة  حلقات دراسية وحلقات عمل ومناسبا    تنظيم    املكتب عشجَّو  -١١
انظـر الفقـرة     (االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة     احلمايـة مـن     بشأن  وبناء القدرات   إذكاء الوعي   بغية  
 .)E/CN.15/2010/5 من الوثيقة ٢٨
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املكتـب ونـشر أفـضل املمارسـات املتعلقـة مبكافحـة االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة عـرب                    مجع  و  -١٢
/  تـشرين الثـاين  ٢٣ إىل ٢١فريق اخلرباء الذي انعقد يف فيينا من       يف مناسبات منها اجتماع      اإلنترنت
 .)E/CN.15/2010/5 من الوثيقة ٣٣انظر الفقرة  (٢٠١١نوفمرب 

انظـر  (فريـق اخلـرباء     عن تنفيذ توصـيات     أبلغ املكتب اللجنة، من خالل هذا التقرير،        و  -١٣
 .)E/CN.15/2010/5 من الوثيقة ٣٤الفقرة 

    
منع اجلرمية بشأن التدابري الالزمة يف سياق دة توجيهية حمدَّوضع مبادئ   -ثالثاً  

    االجتار باملمتلكات الثقافيةوالعدالة اجلنائية للحماية من 
، عقـد   ٢٠١٠/١٩ من قرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي          ١٦عمالً بأحكام الفقرة      - ١٤

 ٢٠١١نـوفمرب   /ين الثـاين   تـشر  ٢٣ إىل   ٢١املكتب اجتماعاً غري رمسي لفريق اخلرباء يف فيينا مـن           
دة بشأن التدابري الالزمة يف سياق منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة             بغرض وضع مبادئ توجيهية حمدَّ    

 بلــداً ١٦وشــارك يف االجتمــاع عــشرون خــبرياً مــن  . للحمايــة مــن االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة 
 اإلنتربــولكمــا شــارك يف االجتمــاع ممثلــون عــن اليونــسكو واليونيــدروا و . بــصفتهم الشخــصية

كتب القطري ملكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة            وجهاز كارابينيريي اإليطايل وامل   
وحضر االجتماع تسعة ممثلني عن الدول األعضاء بـصفة مـراقبني،           . يف مجهورية إيران اإلسالمية   

ع ملــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة  وذلــك عمــالً بقــرار املكتــب املوسَّــ
 .٢٠١١يونيه / حزيران٢٩ي اختذه يف اجتماعه املنعقد يف املنظمة عرب الوطنية الذ

ويف هذا االجتماع، نظر فريق اخلـرباء يف صـيغة أوىل للمبـادئ التوجيهيـة احملـددة بـشأن                     -١٥
التدابري الالزمة يف سياق منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة للحمايـة مـن االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة                      

وتبـادل املـشاركون أمثلـة عمليـة ذات صـلة           . ٢٠١١سـبتمرب   /لـول ها يف أي  كان املكتـب قـد أعـدَّ      
ويف كــانون . وأفــضل املمارســات والتعليقــات الــيت أســهمت كــثرياً يف وضــع املبــادئ التوجيهيــة  

ت صيغة ثانية للمبادئ التوجيهية تراعي املعلومات ذات الـصلة الـيت            ، أعدّ ٢٠١١ديسمرب  /األول
غة النهائيـة للمبـادئ التوجيهيـة، الـيت تراعـي أيـضاً         وسـتتاح الـصي   . مت خالل ذلـك االجتمـاع     قّد

وتتوقـف  . ٢٠١٢مـارس   /التعليقات اليت وصلت، على موقع املكتـب الـشبكي حبلـول هنايـة آذار             
 .ترمجة هذه املبادئ التوجيهية إىل لغات األمم املتحدة الرمسية الست على مدى توافر األموال

املنـع، وتـدابري العدالـة اجلنائيـة، والتعـاون          : اممت املبادئ التوجيهية إىل ثالثة أقـس      وقّس  -١٦
ــدويل ــضاة        . ال ــة والق ــة العام ــانون وأعــضاء النياب ــاذ الق ــوظفي إنف ــساعدة م وهــي هتــدف إىل م

واملؤسسات العامـة واخلاصـة، مثـل املتـاحف ودور املـزادات وغريهـا مـن الـسلطات املختـصة،                    
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وضـمنت مـشاركة ومـسامهة      . جتار هبـا  على تقدمي محاية أكثر فعالية للممتلكات الثقافية من اال        
 يف اجتماع فريق اخلـرباء تكامـل املبـادئ التوجيهيـة مـع         اإلنتربولممثلي اليونسكو واليونيدروا و   

ــة، كمــا ضــمنت تفــادي التكــرار      ــة املتعلقــة باالجتــار باملمتلكــات الثقافي ــة احلالي األدوات التقني
البيانـات واألدلـة والـربامج التدريبيـة        وتشمل املبادئ التوجيهيـة إشـارات إىل قواعـد          . والتداخل

وسيستعمل املكتب املبـادئ التوجيهيـة      . واألنشطة اليت اضطلعت هبا املنظمات الدولية املختصة      
احملددة كأداة مساعدة تقنية يف تدريب املمارسني على املستويات الوطنية واإلقليمية والدوليـة،             

  )٣(.ي لالجتار باملمتلكات الثقافيةسيما يف جمال تدابري العدالة اجلنائية للتصدِّ وال
    

  مسامهة املكتب يف الشبكة التعاونية للحماية من االجتار   -رابعاً  
    باملمتلكات الثقافية

كتـب أن ينـضم إىل    املإىل  ،  ٢٠١٠/١٩طلب اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي، يف قـراره             -١٧
نظمات املعنيـة يف التـرويج والتنظـيم لعقـد          منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة وغريها من امل        

وانـب  جب فيمـا يتعلـق   يستطيع املكتـب أن يـسهم فيهـا       مناسبات مماثلة اجتماعات وحلقات دراسية و   
ع املكتب علـى    وشجَّ. احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية    عملية   منة والعدالة اجلنائية    ميمنع اجلر 

يـة املنـشأة بـني منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة          أن يواصل املـسامهة يف الـشبكة التعاون   
وجملس املتاحف الدويل واملنظمة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة واملعهـد الـدويل لتوحيـد القـانون اخلـاص          

 .واملنظمة العاملية للجمارك يف جماالت االجتار باملمتلكات الثقافية واستردادها وإعادهتا

مها أعضاء يف الشبكة التعاونية للحماية من       ة اجتماعات نظّ   يف عدّ  وشارك ممثلو املكتب    -١٨
شـارك املكتـب يف الـدورتني الـسادسة عـشرة والـسابعة عـشرة        فقـد  . االجتار باملمتلكـات الثقافيـة    

هـا يف حالـة   للجنة الدوليـة احلكوميـة لتعزيـز إعـادة املمتلكـات الثقافيـة إىل بالدهـا األصـلية أو ردّ                  
سـبتمرب  / أيلـول  ٢٣ إىل   ٢١ التابعة لليونسكو، اللتني عقدتا يف باريس من         وعاالستيالء غري املشر  

ــن ٢٠١٠ ــران٣٠ وم ــه إىل / حزي ــوز١يوني ــه / مت ــدورة    . ٢٠١١يولي ــب يف ال ــارك املكت ــا ش كم
سـيما يف اجتماعـات اللجنـة الثقافيـة لليونـسكو          السادسة والثالثني للمؤمتر العـام لليونـسكو، وال       

 .٢٠١١نوفمرب /رين الثاين تش٥ إىل ٣اليت انعقدت من 

 املعـين باملمتلكـات     اإلنتربـول وشارك ممثلو املكتـب يف االجتمـاع الثـامن لفريـق خـرباء                -١٩
، والنـدوة   ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ٦ إىل   ٤الثقافية املـسروقة الـذي انعقـد يف ليـون، فرنـسا، مـن               

لعاديــات واالجتــار غــري  الدوليــة الثامنــة املتعلقــة بــسرقة األعمــال الفنيــة واملمتلكــات الثقافيــة وا   
───────────────── 

  .م دورات تدريبية من هذا النوع إال إذا توفّرت املبالغ الالزمة لتغطيتهالن تنظّ )3(  
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وسيـشارك  . ٢٠١١أكتـوبر  / تشرين األول٢٠ إىل  ١٨املشروع هبا، اليت انعقدت يف ليون من        
 املعـين باملمتلكـات الثقافيـة املـسروقة     اإلنتربـول املكتب أيضاً يف االجتماع التاسع لفريـق خـرباء       

 .٢٠١٢فرباير / شباط٢٩ و٢٨الذي سينعقد يف ليون، فرنسا، يومي 

اء تلــك االجتماعــات، قــاد ممثلــو املكتــب مناقــشات بــشأن اتفاقيــة األمــم املتحــدة  وأثنــ  -٢٠
الــة يف مكافحـة االجتــار  ملكافحـة اجلرميـة املنظمــة وروجـوا الســتخدام االتفاقيـة كــأداة دوليـة فعّ     

موا معلومـات عـن أنـشطة املكتــب يف جمـال احلمايـة مـن االجتــار       باملمتلكـات الثقافيـة، كمـا قــدّ   
افيــة وناقــشوا مــع ممــثلني عــن منظمــات شــريكة ســبل حتــسني التعــاون وتنــسيق باملمتلكــات الثق

 .األنشطة جلمع املوارد وتفادي تكرار اجلهود

م املكتــب يف مناســبتني ويف الــدورة العــشرين للجنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، قــدَّ     -٢١
متلكات الثقافية وعـن أمهيـة      جانبيتني عروضاً إيضاحية عن أعماله يف جمال احلماية من االجتار بامل          

مـت إحـدى تلـك املناسـبتني، بـشأن احلمايـة       نظّ: اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة يف ذلك الـسياق     
مــت املناســبة مــن االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة، بالتعــاون مــع حكــوميت إيطاليــا وإكــوادور، ونظّ  

والفنيـة بـالتزامن مـع إطـالق        األخرى باالشتراك مع اجمللس االستشاري الـدويل للـشؤون العلميـة            
 Crime in the Art and Antiquities World: Illegal: Trafficking in Cultural: كتـاب عنوانـه  

Property)       وشـارك  . )االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة     : اجلرمية يف عامل األعمال الفنية والقطع األثرية
  .يف هاتني املناسبتني أيضاً ممثل عن اليونسكو

    
    التوصيات  -اًخامس  

 أن تـدعو    اللجنـة تـودّ    من أجل تعزيز محاية املمتلكات الثقافيـة ومنـع االجتـار هبـا، لعـلَّ                -٢٢
 :الدول األعضاء إىل النظر يف اختاذ التدابري التالية

منـع   يف سـياق     دة بشأن اختاذ التـدابري الالزمـة      استخدام املبادئ التوجيهية احملدّ     )أ(  
  من أجل التصّدي لالجتار باملمتلكات الثقافية، اليت وضعها املكتب؛اجلرمية والعدالة اجلنائية

تنظــيم حلقــات دراســية مــشتركة تــشمل ضــباط الــشرطة وحــرس احلــدود          )ب(  
ــز التفــاهم         ــصلة لتعزي ــات األخــرى ذات ال ــيني واجله ــاحف واإلعالم ــارك واملت ــوظفي اجلم وم

 وتوثيق التعاون بشكل أكرب؛

  دول على الصعيد الثنائي واإلقليمي والدويل؛تعزيز التعاون فيما بني ال  )ج(  
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تزويــد املكتــب باملعلومــات واإلحــصاءات عــن عمليــات االجتــار باملمتلكــات     )د(  
  الثقافية اليت تضلع هبا اجلماعات اإلجرامية املنظمة على وجه اخلصوص؛

إبالغ املكتب باالحتياجات من املساعدة التقنية كـالربامج التدريبيـة واملـساعدة              )ه(  
  على صياغة التشريعات من أجل تعزيز فعالية تدابري منع االجتار باملمتلكات الثقافية ومكافحته؛

كتابة بـشأن املعاهـدة النموذجيـة ملنـع جـرائم انتـهاك             التعليقات  مواصلة تقدمي     )و(  
 بـشأن جـدواها   اآلراءالتراث الثقايف للشعوب املوروث يف شكل ممتلكات منقولة، مبا يف ذلـك      

عليهـا يف أقـرب وقـت ممكـن         تعديالت   وما إذا كان من الضروري النظر يف إدخال أيِّ        احملتمل  
بغرض مساعدة األمانة العامة على إعـداد حتليـل وتقريـر لتقـدميهما إىل فريـق اخلـرباء احلكـومي                    
الدويل املفتوح باب العضوية املعين باحلماية من االجتار باملمتلكات الثقافيـة يف اجتماعـه القـادم                

  ؛جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا الثانية والعشرينوإىل 
ــعتها      )ز(   ــبق أن وضـ ــيت سـ ــصلة الـ ــات واألدوات ذات الـ ــد البيانـ ــتخدام قواعـ اسـ

 وجملس املتاحف الـدويل واملنظمـة   اإلنتربولمنظمات دولية خمتصة مثل اليونسكو واليونيدروا و      
  اء على مكافحة االجتار باملمتلكات الثقافية؛العاملية للجمارك من أجل مساعدة الدول األعض

التصديق على الصكوك الدولية احلالية املعنية باحلماية من االجتـار باملمتلكـات              )ح(  
  .سيما اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة وتنفيذها، إن هي مل تفعل ذلك بعد الثقافية، وال

  


