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احلماية من االجتار باملمتلكات املعين ب فريق اخلرباء تقرير عن اجتماع    

      ٢٠٠٩ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٦ إىل ٢٤املعقود يف فيينا من ة، الثقافي
    مةمقدِّ  -والأ  

احلمايــة مــن " املعنــون ،٢٠٠٨/٢٣قــراره  يف ، االقتــصادي واالجتمــاعي اجمللــُسركــّر  -١
 مكتــب األمــم عقــدأن ي بــ٢٠٠٤/٣٤ قــرارهيف  الــوارد الطلــَب، "فيــةاالجتــار باملمتلكــات الثقا

املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة، بالتعـاون الوثيـق مـع منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم                      
م إىل لكــي يقــّدحكــومي دويل مفتــوح العــضوية اجتماعــا لفريــق خــرباء ، )اليونــسكو(والثقافــة 

ــة اجلن  توصــيات مناســبة بــشأن احلمايــة مــن االجتــار باملمتلكــات    ائيــةجلنــة منــع اجلرميــة والعدال
فعالية املعاهدة النموذجية ملنـع جـرائم       زيادة   ن تلك التوصيات ُسبل   وأوصى بأن تتضمّ  . الثقافية
  )١(. التراث الثقايف للشعوب املوروث يف شكل ممتلكات منقولةانتهاك

جتار باملمتلكات الثقافيـة يف فيينـا مـن         احلماية من اال  املعين ب اجتماع فريق اخلرباء    وُعقد    -٢
ــاين ٢٦ إىل ٢٤ ــشرين الث ــوفمرب / ت ــرار  . ٢٠٠٩ن ــاعي  وعمــال بق ــصادي واالجتم ــس االقت  اجملل

  .(E/CN.15/2010/5)م توصيات فريق اخلرباء إىل اللجنة ، سوف ُتقد٢٠٠٨/٢٣َّ
    

    التوصيات  -ثانيا  
جلــستيه متلكــات الثقافيــة، يف  احلمايــة مــن االجتــار بامل  املعــين بفريــق اخلــرباء  اعتمــد   -٣

  .، التوصيات الواردة أدناهنوفمرب/ تشرين الثاين٢٦ اخلامسة والسادسة املعقودتني يف
───────────────── 

سبتمرب / أيلول٧ ‐أغسطس /آب ٢٧دة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، هافانا، مؤمتر األمم املتح )1(  
   الفصل األول، ،)A.91.IV.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (األمانةأعدته تقرير : ١٩٩٠
  .، املرفق١- باءالباب
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    الصكوك الدولية  - ألف  
الدول على النظر يف التصديق علـى االتفاقيـات ذات الـصلة باحلمايـة مـن         مجيع  ع  شّجُت  -٤

 حلظـر   بالوسائل الـيت ُتـستخدم    املتعلقة   ١٩٧٠سنة   اتفاقية   ال سيما االجتار باملمتلكات الثقافية،    
 سـنة واتفاقيـة    )٢(ومنع اسـترياد وتـصدير ونقـل ملكيـة املمتلكـات الثقافيـة بطـرق غـري مـشروعة                  

واتفاقيـة األمـم     )٣(رة بطرق غري مـشروعة    صّداملمتلكات الثقافية املسروقة أو املُ    املتعلقة ب  ١٩٩٥
  )٤(.املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

 واملعهد الـدويل لتوحيـد القـانون        سكومكتب املعين باملخدرات واجلرمية واليون    ينبغي لل   -٥
، يف إطار الواليـات املنوطـة بكـل منـها، املـشاركة يف استكـشاف الـروابط                  )اليونيدروا(اخلاص  

،  ذات الـصلة   الـصكوك الدوليـة   سـائر    مـع    لك االتفاقيات الثالث، وكـذ    تلك بني   وأوجه التآزر 
 .قتضاءعند اال

املنظمـات  سـائر   اليونيـدروا و  واليونـسكو   بتعاون وثيق مع    ولجهود احلالية،   استكماال ل   -٦
يف حدود الوالية املنوطـة بـه، استكـشاف          لمكتب املعين باملخدرات واجلرمية،   ل نبغيياملختصة،  

مبـا يف  املمتلكـات الثقافيـة،    ب باالجتـار فيمـا يتعلّـق   اجلرميـة   ملنعسبل وضع مبادئ توجيهية حمددة      
 .ةثقافيال أحد املمتلكاتواجب عند اقتناء المجلة أمور، معايري احلرص ضمن ذلك، 

 الــدول األعــضاء إىل  مجيــعمكتــب املعــين باملخــدرات واجلرميــة مواصــلة دعــوةلل ينبغــي  -٧
بــشأن املعاهــدة النموذجيــة ملنــع جــرائم انتــهاك التــراث الثقــايف للــشعوب     كتابــةًًتقــدمي آرائهــا 

ــة، مبــا يف ذلــك   املــوروث يف شــ  ــة للمعاهــدة   آراؤهــا كل ممتلكــات منقول ــدة العملي ــشأن الفائ ب
تلـك   عـن  تقـدمي تقريـر   ينبغـي و.  النظر يف إدخال حتسينات عليها      ينبغي النموذجية وما إذا كان   

  . منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةإىل جلنةاآلراء 
 الواليـة املنوطـة بـه،        يف حـدود   ،أن يـشجع   لمكتب املعـين باملخـدرات واجلرميـة      لنبغي  ي  -٨

ي ذ الدول األعضاء علـى اسـتخدام منـوذج شـهادة تـصدير املمتلكـات الثقافيـة املنقولـة الـ                    مجيع
  علــىالـدول األعـضاء  ة نظمـة العامليـة للجمـارك، ومـساعد     واملاليونـسكو يف صـياغته  اشـتركت  
  .استخدامه

───────────────── 
  .١١٨٠٦، الرقم ٨٢٣، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )2(  
  .www.undidroit.orgاحة يف املوقع مت )3(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتألمم املتحدة، ا )4(  
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رميــة املنظمــة عــرب ينبغــي دعــوة مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجل   -٩
 مـع    احلمايـة مـن االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة،          يف جمـال  الوطنية إىل النظر يف اسـتخدام املعاهـدة         

 ستـشكل   ا عـن قناعتـها القويـة بأهنـ        يف االتفاقية أعربت  قد   اجلمعية العامة    أن الوضع يف االعتبار  
 اجلـرائم  هامنـ  جرائممجلة  كافحةمعلى  للتعاون الدويل   الالزم  اإلطار القانوين   متثِّل   و ناجعةأداة  

 .املرتكبة ضد التراث الثقايف
    

    عـاملن  - باء  
 قواعـد  ،االقتـضاء عنـد  ، تستحدثوأن تعزز   لدول واملنظمات الدولية املختصة     نبغي ل ي  -١٠

 .املسروقة أو املفقودةباملمتلكات  خاصةبيانات 

علـى  كـات الثقافيـة املقتنـاة     تدابري فعالة من أجل منـع نقـل املمتل    أن تتخذ لدول  ل نبغيي  -١١
 : من خاللال سيما،  غري مشروعحنو

تشجيع املؤسسات املعنية باملزادات، مبـا فيهـا املـزادات الـيت جتـرى عـن طريـق                   )أ(  
وإتاحـة  املزاد  للبيـع بـ   الثقافيـة املعروضـة     للممتلكات  اإلنترنت، على التأكد من املصدر احلقيقي       

   الثقافية؛املمتلكاتدر تلك ، عن مصستطاعقدر املب، معلومات مسبقة
، عنــد االقتــضاء الثقافيــة مــن خــالل القيــام،  املمتلكــاتحتــسني تنظــيم تــصدير  )ب(  

 لجمارك؛لنظمة العاملية املباستخدام منوذج شهادة التصدير الذي أعدته اليونسكو و

،  ذلـك  حيثمـا تيـسر    ،فوراإبالغ املعلومات املتعلقة بضياع املمتلكات الثقافية         )ج(  
 ؛ )اإلنتربول( األفضل إىل املنظمة الدولية للشرطة اجلنائيةومن 

ــار الــدويل لتحديــد    )د(   ، مــن عنــد االقتــضاء، ”Object-ID“القطــع اســتخدام املعي
   يف حال وقوع جرمية؛فوراملعلومات انشر  سريأجل تي

 اجلهـات الـيت تتـاجر يف اآلثـار        تنظـيم   تعزيـز   ،  عند االقتـضاء  وكذلك،  تشجيع    )ـه(  
ــةواملؤســس ــا ات املماثل ــك ،  واإلشــراف عليه ــن خــالل   وذل ــثال م ــاظ بــ م ــع االحتف سجل جبمي

 البيـع واالقتنـاء والتبـادل؛ والنظـر         معـامالت   ذلـك   مبا يف  الثقافية،باملمتلكات  املعامالت املتعلقة   
يف وضــع مــدونات لقواعــد الــسلوك، مــع أخــذ مدونــة اليونــسكو الدوليــة للــسلوك األخالقــي    

؛ والقيــام، حــسب االقتــضاء، باســتحداث مقتــضيات  بعــني االعتبــار ةلتجــار املمتلكــات الثقافيــ
  ترخيص؛عن طريق المهنية 
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ــة،     )و(   ــن املمتلكــات الثقافي ــق م ــشبوهة   ال ســيما التحق ــة امل  وأاملمتلكــات الثقافي
، باســتخدام مجيــع مــصادر املعلومــات ذات الــصلة، مبــا يف ذلــك قاعــدة بيانــات  املــشكوك فيهــا

  ة املسروقة؛اإلنتربول لألعمال الفني
 تـسجيل وحراسـة     نطـاق  ، بتوسـيع  وحيثما كـان مناسـبا    القيام، قدر املستطاع      )ز(  
 أعمـال تنقيـب     جتري فيها ، مبا يف ذلك املواقع اليت قد         األثرية ومراقبة الشرطة هلا    ملواقعاورصد  

مبشاركة اجملتمعات احمللية وباسـتخدام التكنولوجيـا        ذلك   يكونأن  من األفضل   وغري مشروعة،   
  .حلديثةا

ــي لي  -١٢ ــدول نبغ ــة ل ــة أو    وســمأن تستكــشف إمكاني ــدهااملمتلكــات الثقافي بطــرق  حتدي
ــام هبــذا الوســم أو الت نبغــيوي. ملنــع االجتــار هبــا أخــرى  ــة  حديــد القي  مبــساعدة املنظمــات الدولي

  . مجع أفضل املمارساتهامن  من خالل مجلة أمور،املختصة، مثل جملس املتاحف الدويل
 مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد إىل النظـر                دعوة نبغيي  -١٣

  . االجتار باملمتلكات الثقافيةاحلماية منيف استخدام االتفاقية لغرض 
    

    التجرمي  - جيم  
ينبغــي أن تكــون لــدى الــدول تــشريعات مالئمــة لتجــرمي االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة     -١٤

  .ات تلك املمتلكاتتأخذ بعني االعتبار خصوصي
ــدول ينبغــي ل  -١٥ ــشطة املرتبطــة باالجتــار   أن ُتجــّرمل ــة  األن ــن خــالل  باملمتلكــات الثقافي  م

علـى  استخدام تعريف واسع ميكـن تطبيقـه علـى مجيـع املمتلكـات الثقافيـة املـسروقة واملـصدرة                    
افيـة وفقـا   نقـل املمتلكـات الثق   وأتـصدير  أو  اسـترياد  ينبغي هلا أن ُتجّرمكما  . غري مشروع حنو  

املمتلكـات  بأيـضا يف اعتبـار االجتـار        أن تنظـر    لدول  ل نبغيوي. ١٩٧٠سنة   من اتفاقية    ٣للمادة  
جرمية خطـرية وفقـا لتـشريعاهتا الوطنيـة         ) املواقع األثرية من   والنهب   رقةمبا يف ذلك الس   (الثقافية  

راميــة املنظمــة  مــن اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة، ال ســيما عنــدما تكــون اجلماعــات اإلج ٢وللمــادة 
  .ضالعة فيها

 الدول، إذا كان ذلك متسقا مع نظامها القانوين، مبا يف ذلك املبـادئ األساسـية              ُتدعى  -١٦
  :ما يليالنظر فيإىل لنظمها القانونية، 

 توجــد يف األطــراف الــيتفــشل ت املمتلكــات الثقافيــة عنــدما صادرةالــسماح مبــ  )أ(  
 سـبب معقـول لالعتقـاد بـأن     الديهإثبات أن أو ات للممتلك يف إثبات املصدر املشروع   احوزهت

  مشروع؛املمتلكات مصدر 
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، قـد تـشكل اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة           شأنيف هذا ال  و. مصادرة عائدات اجلرمية    )ب(  
  .قاعدة مفيدة

 املتعلــقاالســتبيان علــى الــدول األعــضاء ردود  واســتنادا إىل ،بالتنــسيق مــع اإلنتربــول   -١٧
 ١٩٨٤/٤٨  اجمللـس  وعمـال بقـراري  ٢٠٠٨/٢٣ قتـصادي واالجتمـاعي  تنفيذ قرار اجمللـس اال  ب
توسـيع  ب، يف إطـار واليتـه،        أن يقـوم   مكتب املعـين باملخـدرات واجلرميـة      ينبغي لل ،  ٢٠٠٩/٢٥و

تلـــك اإلحـــصاءات حتـــديث  االجتـــار باملمتلكـــات الثقافيـــة وعـــناإلحـــصاءات املتاحـــة نطـــاق 
  .بشأن أعمال التنقيب غري املشروعةبيانات البيانات ذات الصلة، مبا يف ذلك الباستكماهلا و

للترغيـب  ، مبساعدة املنظمات الدولية املختصة، يف اعتماد تدابري         أن تنظر  لدولينبغي ل   -١٨
  .جر هباملّتاالطلب على املمتلكات الثقافية املسروقة أو عن 

    
    التعاون  - دال  

نـشئت بالفعـل    أُبكة الـيت     الـش  إىلأن ينـضم     مكتب املعـين باملخـدرات واجلرميـة      لل ينبغي  -١٩
 ،لجمارك واإلنتربول وجملس املتاحف الـدويل     لنظمة العاملية   امل اليونسكو واليونيدروا و   مبشاركة

تعــاون مــع املؤســسات املختــصة مــن أجــل تنــاول اجلوانــب املتعلقــة مبنــع اجلرميــة والعدالــة  أن يو
  .االجتار باملمتلكات الثقافيةأنشطة اجلنائية من 

مــن أجــل الــيت تربمهــا  أن تنظــر، مبــا يف ذلــك يف إطــار اتفاقــات التعــاون ينبغــي للــدول  -٢٠
يف احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية، يف وضـع أحكـام حمـددة تتعلـق بتبـادل املعلومـات؛ و            

؛ وإعــادة أو، عنــد االقتــضاء، رد   ذلــكتــسىنالثقافيــة، كلمــا املمتلكــات تنــسيق متابعــة تــدفق  
  .صحاهبا الشرعينياملمتلكات الثقافية إىل أ

 عَنـى سـلطات مركزيـة ت    تطـوير    مـا يكفـي مـن مـوارد إلنـشاء أو          أن توفر   لدول  ينبغي ل   -٢١
 منـها    مجلـة أمـور     يف ماية املمتلكات الثقافية، مبا يف ذلك التراث الثقايف، والتعاون فيمـا بينـها            حب

ــالتحري عــن    ــسوق مــا يتعلــق ب ــزادات الــيت جتــرى   ذلــك مبــا يف(ال إبــالغ و) اإلنترنــتعــرب امل
  .تلك السلطاتباملنظمات الدولية املختصة 

 آليات احلمايـة مـن االجتـار        دعيمالتعاون بني الوكاالت لغرض ت    أن تعزز   ينبغي للدول     -٢٢
  .باملمتلكات الثقافية

إىل استخدام الصكوك القائمة ذات الصلة، مبا يف ذلك اتفاقيـة           أن تسعى   لدول  ينبغي ل   -٢٣
 أوسع نطاق ممكن من املـساعدة القانونيـة املتبادلـة يف احلمايـة مـن           اجلرمية املنظمة، لغرض تقدمي   

ــةاالجتــار باملمتلكــات   ــبعض الثقافي ــضها ال ــة      لبع ــالتحقيق واملالحق ــق ب ــا يتعل ــك فيم ــا يف ذل ، مب
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إىل مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة  ُيــدعى ويف هــذا الــشأن، . القــضائية واملــصادرة
  . االتفاقية بوصفها أساسا قانونيا للتعاون الدويلاستكشاف سبل استخدام أحكام

أن إىل   الـدول ُتـدعى   ،   حاليـا  االتفاقـات املتعـددة األطـراف القائمـة       استكمال  من أجل     -٢٤
  .احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافيةبشأن اتفاقات ثنائية إبرام ب مجلة أمور، ضمن، تقوم

    
    عدة التقنيةإذكاء الوعي وبناء القدرات واملسا  - هاء  

أن اليونـسكو وجملـس املتـاحف الـدويل،         ك ،املختـصة ينبغي للدول واملنظمات الدوليـة        -٢٥
محالت إلذكـاء الـوعي تـشمل مجلـة         شن  تعزيز التثقيف و  ب،  احلاليةهتما  واليانطاقا  ضمن  تقوم،  

تعلـق بـسرقة املمتلكـات الثقافيـة        يت ت  وسائل اإلعالم، مـن أجـل نـشر املعلومـات الـ            منهاجهات  
. ، الـسياح الـذين يـزورون املواقـع األثريـة          عنـد االقتـضاء   وهنبها وتستهدف، على سبيل املثـال و      

عـل  جب ، وذلـك   من مصدرها  التأكداليت ال ميكن    اآلثار  عن مجع   أن ُتثين املشترين    كما ينبغي هلا    
مواطنيهـا  أن تـشجع  ينبغـي للـدول   إضـافة إىل ذلـك،    و. عملية اجلمع هذه غري مقبولة اجتماعيا     

  . وإحباط أعمال النهب لغرض املضاربةعليهاُيعثر  التبليغ عن القطع اليت على
نظمـة  امل واليونيدروا و  واإلنتربولليونسكو  وامكتب املعين باملخدرات واجلرمية     للينبغي    -٢٦

، ضـمن حـدود   ذات الصلة أن تقـوم املنظمات  سائر   و وجملس املتاحف الدويل   لجماركلالعاملية  
ــة ــها،  والي ــك،  ة وكــذلك، واصــلمب كــل من ــسّنى ذل ــدعيم جهودهــا للمــشاركة يف  بحيثمــا يت ت
  :مناسبات مماثلة لألغراض التالية وحلقات عمل وتنظيم حلقات دراسية وتشجيع

بناء القدرات وإذكاء الوعي بشأن صوغ التشريعات اجلنائية املتعلقـة باالجتـار              )أ(  
  باملمتلكات الثقافية؛

بأمهيـة محايـة   وتقريـر الـسياسات   ت احملليـة    اجملتمعـا  صعيديإذكاء الوعي على      )ب(  
  ؛تهومكافح املمتلكاتبتلك املمتلكات الثقافية ومنع االجتار 

  حــصر وطنيــة مالئمــة للممتلكــات الثقافيــة علــى وضــع قــوائمبنــاء القــدرات   )ج(  
  ؛والتوعية هبا

ــة املنظمــة          )د(   ــة اجلرمي ــتخدامات اتفاقي ــشأن اس ــوعي ب ــاء ال ــدرات وإذك ــاء الق بن
  .ة لغرض احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافي)٥(كافحة الفساداألمم املتحدة مل واتفاقية

───────────────── 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، اجمللَّد  )5(  
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تـــدريب ال، مبـــساعدة اإلنتربـــول وجملـــس املتـــاحف الـــدويل،  أن تـــوفِّرينبغـــي للـــدول   -٢٧
  .احلدود واملتاحفدوائر مراقبة تخصص لفائدة موظفي الشرطة واجلمارك وامل

ــةمكتــب املعــين باملخــدرات و ينبغــي لل  -٢٨ ــوماجلرمي ــسكو    أن يق ــق مــع اليون ــاون وثي ، بتع
تنفيـذ  لاملـساعدة التقنيـة     املتعلقـة ب  االحتياجـات   تحديـد   باملنظمات املختـصة،    سائر  واليونيدروا و 

  . على احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافيةاملنطبقةأحكام منع اجلرمية 
    

    استخدام التكنولوجيا احلديثة  - واو  
 الدولية، مبـا يف ذلـك املتعلقـة منـها           القانونيةتقوم، اتساقاً مع التزاماهتا     لدول أن   ينبغي ل   -٢٩

  . اإلنترنتعربالجتار باملمتلكات الثقافية ا كافحةاختاذ تدابري فعالة ملبحبرية التعبري، 
كمقـدمي  (ينبغي تشجيع الدول على تعزيز التعاون بني ممثلي القطاعني العام واخلـاص             -٣٠

  .املمتلكات الثقافيةيف اجر ب مواقع اإلنترنت اليت تتأجل تعقُّمن ) خدمات اإلنترنت
القيــام، بتعــاون وثيــق مــع املنظمــات علــى كتــب املعــين باملخــدرات واجلرميــة امل ُيــشّجع  -٣١

 عــرب االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة كافحــةاملختــصة، جبمــع ونــشر أفــضل املمارســات املتعلقــة مب 
  .اإلنترنت

***  
م تقــارير دوريــة عــن تنفيــذ هــذه  قــدِّعــين باملخــدرات واجلرميــة أن يُ مكتــب املينبغــي لل  -٣٢

 .لكي تنظر فيها وتتخذ ما تراه من إجراءات بشأهناالتوصيات إىل اللجنة 
    

    تنظيم االجتماع  -ثالثا  
    افتتاح االجتماع  -ألف  

فيينـا مـن   قد اجتماع فريق اخلرباء املعين باحلماية مـن االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة يف                ُع  -٣٣
وافتــــتح االجتمــــاع يوخينيــــو ماريــــا كوريــــا  . ٢٠٠٩نــــوفمرب / تــــشرين الثــــاين٢٦ إىل ٢٤

بصفته نائب رئيس جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، نيابـة عـن رئـيس اللجنـة يف                   ) األرجنتني(
  ).رومانيا(دورهتا الثامنة عشرة، كومسني دينيسكو 

    
    احلضور  -باء  

  .املشاركنيبوترِد يف مرفق هذا التقرير قائمة .  دولة٦١ن حضر االجتماع خرباء م  -٣٤
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    انتخاب أعضاء املكتب  -جيم  
نـوفمرب، أعـضاء   / تـشرين الثـاين  ٢٤يف اخلرباء، يف جلسته األوىل املعقودة  فريق  انتخب    -٣٥

 يف اقتـراح مـن املكتـب املوّسـع للـدورة الثامنـة         جرت تسميتهم املكتب التالية أمساؤهم، والذين     
  :لجنةعشرة ل

  )األرجنتني(أرييل غونساليس    :الرئيس  
  )رومانيا(سيمونا مارين   : الرئيسةنائب  
  )اجلزائر(ُزهرة زرارة     :املقّررة  

    
    إقرار جدول األعمال  -دال  

نـوفمرب، جـدول    / تـشرين الثـاين    ٢٤ يف يف جلسته األوىل املعقـودة       فريق اخلرباء، اعتمد    -٣٦
  ):UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/1(األعمال التايل 

  .افتتاح االجتماع  -١  
  .أعضاء املكتبانتخاب   -٢  
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -٣  
الثقافيـة، مبـا يف ذلـك       متلكـات   وضع توصـيات بـشأن احلمايـة مـن االجتـار بامل             -٤  

ــة   ســبل ز ــة املعاهــدة النموذجي ــادة فعالي ــهاك ي ــع جــرائم انت ــايف  ملن ــراث الثق  الت
  . ممتلكات منقولةيف شكلللشعوب املوروث 

  .االستنتاجات والتوصيات  -٥  
  .اعتماد التقرير واختتام االجتماع  -٦  

 أيضا، اهليكل التايل مـن اجملموعـات املواضـيعية           األوىل اجللسةواعتمد فريق اخلرباء، يف       -٣٧
  .ملداوالته وعرض تقريره وتوصياته

ييمهـا مـن منظـور    الـصكوك الدوليـة القائمـة وآليـات تنفيـذها، مبـا يف ذلـك تق         )أ(  
  ؛منع اجلرمية

  التدابري الوقائية؛   )ب(  
  التجرمي؛  )ج(  
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  التعاون الدويل؛  )د(  
  إذكاء الوعي وبناء القدرات واملساعدة التقنية؛  )هـ(  
ــل       )و(   ــة، مث ــة مــن االجتــار باملمتلكــات الثقافي جوانــب أخــرى ذات صــلة باحلماي

  .استخدام التكنولوجيات اجلديدة
    

    داوالتص اململّخ  -رابعا  
  الصكوك الدولية القائمة وآليات تنفيذها، مبا يف ذلك تقييمها   - ألف  

    من منظور منع اجلرمية
نـوفمرب، يف  / تـشرين الثـاين  ٢٤، يف جلستيه األوىل والثانية، املعقـودتني يف      اخلرباءنظر فريق     -٣٨

قائمة وآليـات تنفيـذها، مبـا       املتعلقة بالصكوك الدولية ال   ) أعاله ٣٧انظر الفقرة   (اجملموعة املواضيعية   
وقدم املراقبون عـن اليونـسكو واليونيـدروا واملكتـب املعـين      . يف ذلك تقييمها من منظور منع اجلرمية     

وعرضـت علـى املـؤمتر ورقـة غرفـة اجتماعـات تتـضمن              . باملخدرات واجلرمية عروضا مسعية بـصرية     
وألقـى كلمـات ممثّلـو كـل     ). UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/CRP.1(معلومات خلفية بشأن املـسألة     

ورومانيــا والـسودان والـصني ونيجرييــا   ) اإلسـالمية -مجهوريـة (مـن االحتـاد الروسـي وأملانيــا وإيـران     
)  املتعـددة القوميـات  -دولة (كما تكلّم املراقبون عن كل من بوليفيا    . والواليات املتحدة األمريكية  
كو واليونيــدروا واملكتــب املعــين وتكلــم أيــضا املراقبــون عــن اليونــس . وباكــستان وسويــسرا ومــصر

  .باملخدرات واجلرمية وجملس املتاحف الدويل واملنظمة العاملية للجمارك
ــصادي       -٣٩ ــراري اجمللـــس االقتـ ــن قـ ــة اهلـــدف مـ ــرئيس اللجنـ ــتذكر النائـــب األول لـ واسـ

، وهــو أن ُتستكــشف، ضــمن واليــة املكتــب ومــن       ٢٠٠٨/٢٣ و٢٠٠٤/٣٤واالجتمــاعي  
الـة اجلنائيـة، طرائـق ذات صـلة باسـتكمال العمـل الـذي اضـطلعت بـه            منظور منع اجلرمية والعد   

ــة للجمــارك واإلنتربــول وجملــس      بالفعــل كيانــات مثــل اليونــسكو واليونيــدروا واملنظمــة العاملي
  .من االجتار باملمتلكات الثقافيةاملتاحف الدويل يف جمال احلماية 

. انـب فيمـا يتعلـق بـالقرارين       ط النائب األول لرئيس اللجنة الضوء على ثالث جو        وسلّ  -٤٠
ه االنتباه، أوال، إىل الصكوك الدولية القائمة حاليا ذات الصلة مبجـال االجتـار باملمتلكـات                فوّج

، واالتفاقيــة املتعلقــة حبمايــة   ١٩٩٥ واتفاقيــة ســنة  ١٩٧٠الثقافيــة، وخــصوصا اتفاقيــة ســنة    
عالن املتعلق بالتـدمري املتعمـد    وبروتوكوليها واإل)٦(املمتلكات الثقافية يف حال قيام نزاع مسلح  

───────────────── 
  .٣٥١١، الرقم ٢٤٩املرجع نفسه، اجمللد  )6(  
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د، ثانيا، على ضرورة إجياد حلول ملموسة للتعامـل مـع هـذا الـشكل مـن                 وشّد. للتراث الثقايف 
أشكال اجلرمية، وذلك مثل دراسـة سـبل زيـادة فعاليـة املعاهـدة النموذجيـة ملنـع جـرائم انتـهاك                      

أخـريا، جوانـب معينـة     ،حـدد و. التراث الثقـايف للـشعوب املـوروث يف شـكل ممتلكـات منقولـة       
ه لعمل فريق اخلرباء، كالتجرمي واملنع وبناء القدرات وإذكـاء الـوعي     ميكن أن تكون مبثابة موجِّ    

  .واملساعدة التقنية والتعاون الدويل، مبا يف ذلك إعادة املمتلكات الثقافية
 ١٩٧٠وعــرض املراقبــان عــن اليونــسكو واليونيــدروا األحكــام الرئيــسية التفاقيــة ســنة      -٤١

وفيمـا يتعلـق بالـشاغل      . ، وعرض املراقب عن املكتب اتفاقية اجلرمية املنظمة       ١٩٩٥واتفاقية سنة   
الذي أُعرب عنه فيما يتعلق مبشكلة االجتار باملمتلكات الثقافية املتفاقمة، نوقـشت فعاليـة خمتلـف                

  .لةالصكوك الدولية وآليات تنفيذها، وكذلك النهوج والتدابري الوقائية ملكافحة املشك
ــّين عــدة مــتكلمني التحــديات الــيت ُتواجــه يف تنفيــذ االتفاقيــات يف ســياق القــانون       -٤٢ وب

وذكــر عــدة مــتكلمني مــشكلة التكــاليف الكــبرية الــيت    . الــوطين، وخــصوصا يف دول املقــصد 
 ممتلكـات مقتنـاة علـى حنـو غـري مـشروع إىل دولـة املـصدر أو                   إعـادة تتحملها احلكومـات عنـد      

  .اصةاخلقانونية القنوات الوصا من خالل ، خصادةتلك اإلععندما تطلب 
ومت التشديد على دور دول العبور يف عملية االجتـار، مبـا يف ذلـك املـشاكل اإلضـافية،                     -٤٣

فعـال وخـصوصا التعـرف علـى        علـى حنـو     ملمتلكات الثقافية   امثل الظروف اليت يفرضها تعقُّب      
  .املمتلكات الثقافية املقتناة على حنو غري مشروع

وذُكرت مشكلة تقييم مدى معرفة املشتري مبـصدر املمتلكـات، وخـصوصا يف سـياق            -٤٤
  .١٩٩٥ الواجب مبوجب اتفاقية سنة اشتراط احلرص

 جـرى و. وأّيد العديد من املتكلمني االقتـراح الـداعي إىل اسـتخدام شـهادات التـصدير                -٤٥
 التعقّد النامجـة عـن االجتـار    الزائفة وأوجهوالشهادات التسليم بأن مسائل التزوير أو املمتلكات    

. لنظــر يف شــكل شــهادة التــصدير املطلوبــة دى ا مــسائل هامــة لــُتعتــربمــن خــالل دول العبــور 
وأشــار أحــد املــتكلمني إىل مــشكلة التنقيــب غــري املــشروع وإخفــاق الــدول يف تأكيــد ملكيــة    

 علــى وذُكــر أن اليونــسكو تعكــف. ُينقّــب عنــه وُيكتــشف مــن ممتلكــات ذات قيمــة ثقافيــة مــا
  .ستخدمه دول املصدر يف هذا الصددوضع قانون منوذجي لكي ت

داخـل الـدول    وُرئي أن رصد التنقيب غري املـشروع عـن املمتلكـات الثقافيـة وسـرقتها                  -٤٦
  . على السواءيتسمان بالصعوبة والتعقّد

واقتــرح أحــد املــتكلمني مواءمــة الــسمات الرئيــسية ملختلــف االتفاقيــات؛ وأيــد عــدة       -٤٧
  .الفكرةهذه  متكلمني
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 واقترحـوا أن     املنال ضع اتفاقية جديدة يعد طموحا بعيد     ورأى متكلمون آخرون أن و      -٤٨
جــرى بــدال مــن ذلــك تقيــيم للــصكوك القانونيــة القائمــة مــن أجــل اقتــراح إدخــال حتــسينات   ُي

 متكاملتــان وأن ١٩٩٥ واتفاقيــة سـنة  ١٩٧٠ولـوحظ يف هــذا الـصدد أن اتفاقيــة سـنة    . عليهـا 
واقتـرح أن   .  فيما يتعلق مبنع اجلرميـة     آخرتفاقية اجلرمية املنظمة أن تضيف بعدا تكميليا         ا بإمكان

  .يستكشف بصورة كاملة نطاق الشمول العام الذي تتيحه هذه الصكوك املتكاملة
وذكر بعض املتكلمني أن اتفاقية اجلرمية املنظمة من شـأهنا أن تكـون األسـاس القـانوين          -٤٩

  .ار باملمتلكات الثقافية االجتملواجهةاملناسب 
    

    املنعتدابري   -باء  
 تـشرين   ٢٥ و ٢٤نظر فريق اخلـرباء، يف جلـستيه الثانيـة والثالثـة، املعقـودتني يف يـومي                   -٥٠
وقــدم عروضــا مسعيــة بــصرية . نــوفمرب، يف اجملموعــة املواضــيعية املتعلقــة بالتــدابري الوقائيــة/الثــاين

املكتــب املعــين باملخــدرات ونظمــة العامليــة للجمــارك املراقبــون عــن جملــس املتــاحف الــدويل وامل
كمـا تكلّـم املراقبـون عـن كـل          . الربازيل والواليات املتحدة  ووألقى كلمة ممثّلو أملانيا     . واجلرمية

وبـريو  )  املتعـددة القوميـات   -دولـة   (من إسبانيا وأستراليا وإيطاليا وباكستان وبلغاريا وبوليفيـا         
وتكلـــم أيـــضا املراقبـــون عـــن اليونـــسكو واإلنتربـــول  . وسويـــسرا ولبنـــان ومـــصر واملكـــسيك

  .واليونيدروا واملكتب املعين باملخدرات واجلرمية
قـوائم  "وبّين املراقـب عـن جملـس املتـاحف الـدويل اسـتخدام مدونـة لقواعـد الـسلوك و                   -٥١
  .ا وإذكاء الوعي بالقطع املسروقةباملمتلكات املفقودة ملنع االجتار هب" محراء
ــا يت  -٥٢ ــك       وفيم ــتكلمني أن تل ــصدير، رأى بعــض امل ــهادات الت ــتخدام ش ــة اس ــق بفعالي عل

وأُعـرب عـن القلـق إزاء قـدرة         . الرخص مفيدة، بينما فضل آخرون استخدام منـاذج إلكترونيـة         
ووجه عدة مـتكلمني االنتبـاه      . املّتجرين على التحايل على القوانني واستغالل الثغرات القانونية       

غـري أنـه أعـرب عـن        . لـق بقواعـد البيانـات واملعلومـات اإلحـصائية         إىل عمل اإلنتربول فيمـا يتع     
القلـق إزاء القــدرة علـى تــوفري تلـك املعلومــات والبيانــات بـدون تــوافر تعـاون ومــسامهات مــن      

  .املعنيةالدول على الصعيد الدويل وفيما بني السلطات 
وذكـر عـدة    . افيـة تلكـات الثق  باملمد العديد من املـتكلمني حتـسني القـوائم احلـصرية            وأّي  -٥٣

وأطلـع  . متكلمني استخدام أو إنشاء قواعـد بيانـات خمتلفـة تتـضمن قـوائم باملمتلكـات الثقافيـة                 
عـدد مـن املـتكلمني االجتمـاع علـى معلومـات بـشأن أحكـام القـوانني الوطنيـة املتعلقـة حبمايــة            

اد وذكــر عــدة مــتكلمني تــدريب جمموعــات خاصــة مــن أفــر . املمتلكــات الثقافيــة واالجتــار هبــا
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وأعـرب معظـم املـتكلمني عـن        . قوات الـشرطة واجلمـارك علـى التعـاون مـع مـوظفي املتـاحف              
دولـة األصـل    يف  ، حيث ُتقّسم املمتلكـات بـني الـسلطة الثقافيـة            "التقاسم"حتفظات بشأن نظام    

ال يعـد    أن هـذا النظـام       ُرئـي واجلهة أو الـشخص الـذي لديـه حيـازة املمتلكـات املاديـة، حيـث                 
مايـة املمتلكـات الثقافيـة ومنـع االجتـار هبـا، وأُعـرب عـن رأي مـؤداه أن الـدول                      طريقة فعالة حل  

وشدد املتكلمون على بناء القدرات وإذكـاء الـوعي         . تتاح هلا تدابري فعالة أخرى لتحقيق ذلك      
  .وأمهية التشريعات الوطنية، وخصوصا التشريعات العقابية، كتدابري وقائية

. م كفاية األمن للممتلكات اليت تعـاد إىل دول املـصدر          وأثار أحد املتكلمني مسألة عد      -٥٤
ــشأن    ــق ب ــزم  وأعــرب آخــرون عــن القل ــا يل ــوافر م وســائل، مبــا يف ذلــك الوســائل   مــن  عــدم ت

  .التكنولوجية، لضمان األمن املادي للممتلكات يف بعض الدول
ائعون واقترح أحد املتكلمني القضاء على السوق املوازية من خالل اشتراط أن يقـدم البـ      -٥٥

واقتـرح أحـد    . ومواقـع البيـع عـرب اإلنترنـت        رخص تصدير والتركيز على التعاون مـع دور املـزاد         
ــق        ــدول فيمــا يتعل ــادل املعلومــات بــني ال ــات التنقيــب غــري املــشروعة وتب ــق عملي ــتكلمني توثي امل

ت باألشخاص الذين يتعرضون للمالحقة القضائية واإلدانة بسبب جرائم تتعلق باالجتار باملمتلكا          
  .اءات الناجحة يف مكافحة االجتار املمارسات واإلجرتقاسمالثقافية، حىت يتسىن 

ــة  مــن العديــد وّجــه و  -٥٦ . املــتكلمني دعــوات إىل تعزيــز جتــرمي االجتــار باملمتلكــات الثقافي
إىل تأثري هذا التجرمي على تعـاون مواقـع اإلنترنـت مـع الـسلطات               االنتباه  أحد املتكلمني   وجه  و

وذُكـر أن دول العبـور   .  اإلنترنـت عـرب يتعلق باحلد من االجتار باملمتلكات الثقافيـة  الوطنية فيما   
حمددة، وذلك بسبب تعقد االجتار باملمتلكـات الثقافيـة عـرب احلـدود             وقائية  قد حتتاج إىل تدابري     

  .وامللكية فيما يتعلق بدول العبوركما أثريت مسألة شهادات التصدير . الوطنية
مني إىل احلاجة إىل خفض الطلب غري املشروع علـى األعمـال الفنيـة              وأشار عدة متكل    -٥٧

وأثــار أحــد املــتكلمني مــسألة الفــساد يف  . وبالتــايل خفــض احلــافز لالجتــار باملمتلكــات الثقافيــة 
  .ملمتلكات الثقافية واالجتار هباالقطاع الثقايف باعتبارها سببا أو ميسرا رئيسيا لفقدان ا

    
    التجرمي  -جيم  

نـوفمرب،  / تـشرين الثـاين    ٢٥ املعقودتني يف    اء، يف جلستيه الثالثة والرابعة    فريق اخلرب نظر    -٥٨
قب عـن املكتـب املعـين باملخـدرات واجلرميـة           اوقّدم املر .  املواضيعية املتعلقة بالتجرمي   يف اجملموعة 

ــة       عرضــني مسعــيني بــصريني عــن مجــع اإلحــصاءات بــشأن اجلــرائم املتعلقــة باملمتلكــات الثقافي
) اإلسـالمية -مجهورية(وألقى كلمات ممثّلو كل من أملانيا وإيران        . نب التشريعية للتجرمي  واجلوا
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كمـا تكلّـم    . وتركيا واجلزائر ورومانيا والصني واململكـة العربيـة الـسعودية والواليـات املتحـدة             
ــن إكــوادور     ــون عــن كــل م ــا املراقب ــا وبلغاري ــة(وبوليفي ــات -دول ــددة القومي ــابوي ) املتع وزمب

وتكلــم أيــضا املراقبــون عــن اليونــسكو واليونيــدروا      . وشــيلي ومــصر واملكــسيك  وسويــسرا 
  .واإلنتربول واملكتب املعين باملخدرات واجلرمية

 إىل تركيز مسامهاهتم على املسائل احملددة التاليـة فيمـا           نيودعا رئيس االجتماع املتكلم     -٥٩
ات اإلحـصائية علـى الـصعيد الـوطين؛         توافر البيانـ  ) أ: (املمتلكات الثقافية االجتار ب يتعلق بتجرمي   

وجود تشريعات حمددة بشأن االجتار باملمتلكات الثقافية والتحديات احملتملـة أمـام وضـع          ) ب(
وجـود  ) د(فـرض عقوبـات مـشددة علـى االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة؛          ) ج(تشريعات حمددة؛   
ــات موجهــ  ــة أو قطاعــات حمــددة؛   ةعقوب ـــ( جلهــات فاعل ــسألة عكــس عــبء ا  ) ه ــات؛ م   إلثب

م من يطلبون ممتلكات ثقافية غـري مـشروعة ومـن يـشتروهنا؛             تدابري القانون اجلنائي اليت جترِّ    ) و(
مكافحــة االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة وجتــرمي ذلــك   يف ديــدة اجلتكنولوجيــات الاســتخدام ) ز(

  .االستخدام عندما جيري ألغراض غري مشروعة
تمــاد هنــج ذي شــقني إزاء التجــرمي يف جمــال     وأعــرب املتكلمــون عــن احلاجــة إىل اع     -٦٠

ــة   ــ. مكافحــة االجتــار باملمتلكــات الثقافي ــي أن خيــضع املتّ ف ــسِّ ال ينبغ رون وحــدهم جــرون واملي
  . اهاويتلقّ للتجرمي، بل أيضا الشخص الذي يطلب املمتلكات الثقافية املّتجر هبا

ن الــدول مــن إعــادة  متكِّــونــاقش عــدة مــتكلمني األثــر اإلجيــايب لالتفاقــات الثنائيــة الــيت  -٦١
  . واملطالبة بإعادهتااملمتلكات الثقافية

وذكـرت الـسبل الـيت ميكـن هبـا          . وتناول عدة مـتكلمني مـسألة عكـس عـبء اإلثبـات             -٦٢
مطالبــة املــشتري بتــوخي مزيــد مــن احلــرص الواجــب كوســيلة للتغلــب علــى االختالفــات بــني  

  . عبء اإلثباتبلدان القانون املدين وبلدان القانون العام بشأن 
ــة كوســيلة       -٦٣ وذكــر عــدة مــتكلمني احلاجــة إىل معاجلــة الطلــب علــى املمتلكــات الثقافي

وُرئي أن العقوبات اليت ُتفرض على اجلناة صارمة بقـدر كـاف،         . خلفض اإلجرام يف هذا اجملال    
وعلــق أحــد املــتكلمني علــى أن التجــرمي . ولكــن قــد ال يكــون هلــا أثــر رادع علــى مجيــع اجلنــاة

كمـا إنـه هنـاك حاجـة إىل تطبيـق           . ّجح أن يكون فعاال ضد اجلناة من ذوي الياقات البيـضاء          ُير
فق على أنه من املهم زيادة حاالت اسـتخدام العقوبـات           واتُّ. العقوبات سريعا وعلى حنو متسق    

  .اجلنائية القائمة ضد النهابني واملُتاجرين واملُتجرين
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ــا     -٦٤ ــامال إلدارة البيان ــا ش ــر أن نظام ــق     وذُك ــة لتوثي ــيلة مأمون ــيح وس ــأنه أن يت ــن ش ت م
وقُــّدم اقتــراح يــدعو إىل إنــشاء قاعــدة بيانــات مركزيــة تتــيح الوصــول إىل  . املمتلكــات الثقافيــة

  .خمتلف القوائم احلصرية الوطنية
وأُعــرب عــن شــاغل مفــاده أن اســتخدام تكنولوجيــات جديــدة لــدعم جتــرمي االجتــار       -٦٥

  . يفضي إىل تكاليف عالية جداباملمتلكات الثقافية من شأنه أن
ودعــا عــدة مــتكلمني إىل وضــع مزيــد مــن التــشريعات احملــددة وتعزيــز جتــرمي االجتــار       -٦٦

وذكر أحد املتكلمني التأثري اإلجيايب لزيادة العقوبات من حيث االخنفـاض           . باملمتلكات الثقافية 
جديـدة؛ غـري أنـه ال يتـوافر         املُالحظ يف عدد قضايا االجتار يف بلده بعد األخذ بعقوبات جنائية            

  .ق من ذلك الرأيحاليا تقرير تقييمي للتحقُّ
وتنــاول مــتكلم آخــر احلاجــة إىل طرائــق للتغلــب علــى الــصعوبات الــيت تواجههــا دول   -٦٧

ــدويل مــن أجــل اســترداد        ــصعيد ال ــى ال ــة، وخــصوصا يف املقاضــاة عل ــات امللكي املــصدر يف إثب
ن إقامة صـندوق اسـتئماين ذي طـابع قـانوين تنـشئُه             وُعرضت فكرة مؤداها أنه ميك    . املمتلكات

دول املــصدر الــيت تــشترك يف إقلــيم كانــت توجــد فيــه حــضارات قدميــة مــن أجــل املقاضــاة يف  
  .قضايا من هذا القبيل نيابة عن تلك الدول جمتمعة

ــع املمتلكــات           -٦٨ ــشمل مجي ــوائم حــصرية ت ــتكلمني إىل صــعوبة وضــع ق ــار أحــد امل وأش
ولكــن مت التــسليم بأنــه مــن املهــم أن  . املمتلكــات الــيت ستكتــشف الحقــاالثقافيــة، وخــصوصا 

  .تكون هناك قاعدة بيانات مركزية على الصعيد الوطين بشأن املمتلكات الثقافية
ــوافر      -٦٩ ــدم تـ ــاه إىل عـ ــتكلمني االنتبـ ــن املـ ــد مـ ــه العديـ ــار  الووجـ ــال االجتـ ــات يف جمـ بيانـ

ع البيانــات ذات الــصلة، وخــصوصا مــن  ومت التــشديد علــى ضــرورة مجــ . باملمتلكــات الثقافيــة
خالل إحصاءات قابلة للمقارنة، لزيادة استجابة الـدول األعـضاء وتعزيـز التنـسيق يف عمليـات                 

  .مجع البيانات على الصعيد الدويل
وقــدم أحــد املــتكلمني اقتراحــا دعــا فيــه إىل إضــافة جتــرمي حتــوير املمتلكــات الثقافيــة أو   -٧٠

  .تزييفها
    

    الدويلالتعاون   –دال  
نـوفمرب،  / تـشرين الثـاين    ٢٥نظر فريق اخلرباء، يف جلستيه الثالثة والرابعة املعقودتني يف            -٧١

وقـدم مراقـب عـن املكتـب املعـين باملخـدرات         . يعية املتعلقـة بالتعـاون الـدويل      يف اجملموعة املواض  
مة الـيت ميكـن أن      واجلرمية عرضا مسعيا بصريا عن أحكام التعاون الدويل من اتفاقية اجلرمية املنظ           
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. كمـا قـدم عرضـا مسعيـا بـصريا املراقـب عـن اإلنتربـول        . ُتطّبق على االجتار باملمتلكات الثقافية 
وتركيـا  ) اإلسـالمية -مجهوريـة (وألقى كلمـات ممثّلـو كـل مـن االحتـاد الروسـي وأملانيـا وإيـران                  

راقبـون عـن إيطاليـا      كمـا ألقـى بيانـات امل      . ورومانيا والصني ونيجرييا واهلند والواليات املتحدة     
وتكلم أيضا املراقبون عـن اليونـسكو واإلنتربـول واملكتـب           . ومصر واملكسيك وهولندا واليمن   

  .املعين باملخدرات واجلرمية
ودعا رئيس االجتماع املتكلمني إىل تركيز مسامهاهتم على املسائل احملددة التاليـة فيمـا                -٧٢

ــة املمتلكــات ا    ــدويل علــى محاي ــةيتعلــق بالتعــاون ال ــائي   ) أ: (لثقافي ــسبية للتعــاون الثن ــة الن األمهي
 هبــا التعــاون القــضائي عمليــا يف قــضايا االجتــار   يــسريالطريقــة الــيت ) ب(واإلقليمــي والــدويل؛ 
أمهيـة الـسرعة يف تبـادل املعلومـات فيمـا يتعلـق باالجتـار باملمتلكـات              ) ج(باملمتلكات الثقافيـة؛    

مــسألة جعــل ) ه( علــى حــد ســواء؛ ،اخــل الــدولجهــود التعــاون بــني الــدول ود) د(الثقافيــة؛ 
  . االجتار باملمتلكات الثقافيةعلى مكافحةاتفاقية اجلرمية املنظمة أساسا للتعاون 

 املراقب عن اإلنتربـول األدوات الـيت تـستخدمها تلـك املنظمـة لتعزيـز التعـاون                  عرضو  -٧٣
ــع     ــربط مجي ــشرطة، وخــصوصا الــشبكة الــيت ت قاعــدة بيانــات  والــدول األعــضاء بــني قــوات ال

  .األعمال الفنية، وكذلك احللقات الدراسية التدريبية
وشدد املتكلمون على أمهية استخدام االتفاقات الثنائية كوسـيلة السـترداد املمتلكـات                -٧٤

. الثقافية املقتناة على حنو غري مشروع، وخصوصا عندما يتطلب األمـر اختـاذ إجـراءات سـريعة                
اون، وخـصوصا يف الـسياق   ددة األطراف هامة إلنشاء إطـار للتعـ  واتفق على أن االتفاقات املتع    

  .اإلقليمي
ــائي       -٧٥ وســلّم معظــم املــتكلمني بتكامــل مجيــع أنــواع التعــاون، مبــا يف ذلــك التعــاون الثن

وذكــر أحــد املــتكلمني أن اللجــوء إىل مــستويات التعــاون املختلفــة هــذه   . واإلقليمــي والــدويل
ــق مــن الق    ــع هنجــا ينطل ــاطع   ينبغــي أن يتب ــاون تتق ــع مــستويات التع . اعــدة إىل القمــة، ألن مجي

ح أن يفضي إىل نتائج أسرع، وهـو أمـر أساسـي أحيانـا              والتعاون الثنائي، عند استخدامه، ُيرجَّ    
ومن منافعه أيضا اجلمع بني املسؤولني الوطنيني يف اتصال وثيق مـع بعـضهم              . يف تلك احلاالت  

  .يث تبادل املعلومات والتعاون غري الرمسيالبعض بانتظام، مما تنتج عنه فوائد من ح
وأشــار أحــد املــتكلمني إىل ضــرورة التــسليم باخلــصوصيات الثقافيــة والتارخييــة لــبعض    -٧٦

املعارف احملليـة بالغـة األمهيـة يف    قال إن  و. املناطق من أجل وضع تدابري استرداد تتسم بالكفاءة       
  .تقييم ملكية املمتلكات الثقافية
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اسـترداد  تكلمني ضرورة زيادة التركيز على التعاون الدويل مـن أجـل            والحظ بعض امل    -٧٧
وأشار املراقب عن اليونـسكو إىل اللجنـة الدوليـة احلكوميـة لتعزيـز إعـادة                . املمتلكات املسروقة 

املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالـة االسـتيالء غـري املـشروع، وكـذلك إىل                   
  .عها لغرض التوسط من أجل اإلعادةالقواعد اليت جيري وض

وقــدم عــدة مــتكلمني أمثلــة علــى حــاالت تعــاون ناجحــة باســتخدام اإلنترنــت كــأداة     -٧٨
والحــظ بعــض املــتكلمني أن . لتعقــب املتجــرين وطلبــوا تقــدمي معلومــات عــن حــاالت مــشاهبة

 أن كـن مي رصـد اإلنترنـت  ذُكر أن التعاون على  و. اإلنترنت قد أصبحت قناة رئيسية للمزادات     
  .لك مبساعدة جملس املتاحف الدويل، ومن املمكن أن يكون ذزعزَُّي

وأيد بعض املتكلمني فكرة مجع معلومات على الصعيد العاملي عن املزادات الـيت تعقـد        -٧٩
يف دور املزاد وعرب اإلنترنت ومطالبة دور املزاد التقليدية واإللكترونية بتـوفري معلومـات علنيـة،       

  . املمتلكات الثقافية املعروضة للبيعمنشأن أسبوعني من املزاد، عن قبل ما ال يقل ع
  .سم التعاون بنهج متعدد التخصصاتوالحظ املتكلمون ضرورة أن يت  -٨٠
وناقش املتكلمون أمهية التنسيق الوطين على تيسري التعاون الدويل، وذلـك علـى سـبيل        -٨١

ت ومـن خـالل تنـسيق جهـود الـشرطة          املثال من خالل توفري نقطة اتصال وحيدة لتلـك احلـاال          
وأشار أحد املـتكلمني إىل أمهيـة إشـراك         . واحملاكم واخلرباء الثقافيني وسائر اجلهات ذات الصلة      

  .الوزراء يف هذا الشأن
ــة املنظمــة يف ســياق         -٨٢ ــة اجلرمي ــة اســتخدام أحكــام اتفاقي ــى إمكاني ــق املتكلمــون عل وعل

  . القانوينسارهذا املهاج نتمكافحة االجتار وطلبوا مواصلة السعي ال
وشدد املتكلمون على أمهية التعاون بني اهليئـات الدوليـة، كـاإلنتربول واملكتـب املعـين               -٨٣

  .باملخدرات واجلرمية
    

    اعتماد التقرير واختتام االجتماع  -خامسا  
اعتمد فريق اخلرباء، يف جلسته السادسة، تقريره، مبـا يف ذلـك التوصـيات الـيت سـتقدم                   -٨٤
  .٢٠٠٨/٢٣س االقتصادي واالجتماعي  اللجنة يف دورهتا التاسعة عشرة عمال بقرار اجمللإىل
د علــى حنــو وأدىل ممثــل مجهوريــة إيــران اإلســالمية ببيــان مفــاده أن التوصــيات ال جتــّس  -٨٥

وشدد ممثـل االحتـاد الروسـي علـى         .  بشأن اتفاقية اجلرمية املنظمة    كاف، يف رأيه، نطاق املناقشة    
فيذ الكامل للقـرارات الـيت حتـدد الترتيبـات اللغويـة فيمـا يتعلـق بلغـات األمـم املتحـدة                      أمهية التن 
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وأثار املمثل عـن الـيمن مـسألة عـدم تـوفري الترمجـة الـشفوية باللغـة العربيـة يف النـصف                       . الرمسية
ُتـوفّر  قـد اتفـق علـى أن    أنـه   ورد ممثـل عـن األمانـة موضـحا         .لثاين من اليوم األخـري لالجتمـاع      ا

أي ترمجـة   تـوفّر   ة الشفوية خالل االجتماع باإلسبانية واإلنكليزية والفرنـسية، وعلـى أن            الترمج
االجتمــاع قــد عقــد علــى ، وذلــك ألن "حــسبما هــو متــاح"شــفوية إضــافية علــى أســاس مبــدأ 
  .أساس التمويل من خارج امليزانية
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 Javad Huseynov, Javad Nasirov  أذربيجان

 Vadim Pisarevich  بيالروس

املتعددة -دولة(بوليفيا 
  )القوميات

Nogardo Jiménez Villa, Ricardo Javier Martinez 
Covarrubias, Paul Marca Paco, Julio Lázaro Mollinedo 
Claros, Laura Suárez Torres 

 Borislav Ivanov Pavlov, Milen Dimitrov  بلغاريا

 Richard Oliva Gallardo, Mila Francisco Ferrada  شيلي

 Vesna Baus  كرواتيا

 Peter Navntoft  الدامنرك

 Ramón Quiñones, Wendy Olivero  اجلمهورية الدومينيكية

 Juan Diego Stacey Moreno, María Elena Moreira  إكوادور

إيهاب فوزي، هبة جنـم، علـي حممـد عمـر اهلـواري، أشـرف                 مصر
 ، علي رضوانيشماوععبد الوهاب ال

 Elika Brosman, Viljar Vissel  إستونيا

 Isabelle Tempestini, Valery Turcey, Marie Terracol  فرنسا

 Niamh Neylon  رلنداإي

 Raffaele Mancino, Alexander Zelger  إيطاليا

 عدهامعتز مس  األردن
 شهاب عبد احلميد شهاب، فالح املطريي  الكويت
 Liana Liepa  التفيا

 عمر حلبلب، جان مراد  لبنان
 Hamizan Hashim  ماليزيا

 Alejandro Díaz y Pérez Duarte, Ulises Canchola  املكسيك
Gutiérrez, Pedro Luis Echeverría Alegría, Erasmo Lara 
Cabrera, Enrique Camargo 



 

20 V.10-50996 
 

UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2

 Gerelmaa Davaasuren  منغوليا

 ضعبد الرمحن فيا  املغرب
 Alphons Hamer, Alain Ancion, Marja Van Heese, Nout  هولندا

Van Woudenberg, Arda Scholte, Joël Meggelaars 

 Khurshid Anwar, Asif Hussain Memon, Usman Iqbal  باكستان
Jadoon 

 Luis Enrique Martínez Cruz, Déborah Siraze  بنما

 Antonio García Revilla, Rómulo Acurio Traversa, Carlos  بريو
García Castillo 

 Slawomir Piwowarczyk  بولندا

 Linglingay F. Lacanlale, Mariel Algabre, Maria Antonia  الفلبني
Bosa 

 Heidi Tan, Joshua Lau  سنغافورة

 José L. Roselló, Martina González Antolín, Ignacio  إسبانيا
Baylina Ruiz 

 Kart Nilsson  السويد

 Benno Widmer, Jean-Robert Gisler, Alberto Groff  سويسرا

 الةسيَّالء حممد حبيب حداد، مليا  تونس
- مجهورية(فنـزويال 
  )البوليفارية

Rodrigo Yánez Pilgrim, Jacqueline Petersen Parra 

 ذحباين النأمحد العلواين، مروان علي نعما  اليمن
 Godfrey Mahachi  زمبابوي

 الكيانات املمثلة مبراقبني
 طزهري الوزير، صفاء شبا  فلسطني

 ة مبراقبنياملنظمات احلكومية الدولية املمثل
ــم         ــة والعل ــم املتحــدة للتربي ــة، منظمــة األم ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي مكتــب األم

، جملس املتاحف الـدويل، املعهـد الـدويل    )اإلنتربول(، املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية    ةوالثقاف
 لتوحيد القانون اخلاص، املنظمة العاملية للجمارك

  
 


