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  فريق اخلرباء املعين باحلماية من االجتار 
  باملمتلكات الثقافية

        ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩-٢٧فيينا، 
      جدول األعمال املؤقّت والشروح    

  :املسائل التنظيمية  -١

  افتتاح االجتماع؛  )أ(  

  .األعمالإقرار جدول األعمال وتنظيم   )ب(  

مــن  منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة جمــال املّتخــذة يفإجــراءات التــصّدي  لتــدعيمتــدابري   -٢
  :وخباصة فيما يتعلق باالجتار هبا أجل محاية املمتلكات الثقافية،

املبادئ التوجيهية إلجـراءات التـصّدي املّتخـذة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة                   )أ(  
  اجلنائية فيما يتعلق باالجتار باملمتلكات الثقافية؛

وذجيــة ملنــع جــرائم انتــهاك التــراث الثقــايف للــشعوب   املعاهــدة النماســتعراض   )ب(  
  .املوروث يف شكل ممتلكات منقولة

النظــر يف مقترحــات عمليــة لتنفيــذ توصــيات فريــق اخلــرباء املعــين باحلمايــة مــن االجتــار   -٣
، مــع إيــالء االهتمــام الواجــب ٢٠٠٩باملمتلكــات الثقافيــة يف اجتماعــه األول يف عــام 

  .الدويل، مبا يف ذلك املساعدة القانونية املتبادلةجلوانب التجرمي والتعاون 

  .مسائل أخرى  -٤

  .اعتماد التقرير  -٥
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      الشروح    
    املسائل التنظيمية  - ١  

    افتتاح االجتماع  )أ(  
سوف ُيفتتح اجتماع فريق اخلرباء املعين باحلماية من االجتار باملمتلكـات الثقافيـة يـوم األربعـاء                 

  .٠٠/١٠عة ، السا٢٠١٢يونيه / حزيران٢٧
    

    األعمالإقرار جدول األعمال وتنظيم   )ب(  
 املـؤرَّخ   ٢٠١١/٤٢ت عمالً بقرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي          أُعدَّ جدول األعمال املؤقَّ   

تعزيز التدابري املتخذة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة              "، واملعنون   ٢٠١١يوليه  / متوز ٢٨
  ".االجتار هباوخباصة فيما يتعلق بماية املمتلكات الثقافية، حل

راره  اجمللـس يف قـ    مبـا قـرَّره   بـأن ترحِّـب اجلمعيـة العامـة         ،  ٢٠١١/٤٢، يف قراره    أوصى اجمللسُ و
فريــق اخلــرباء احلكــومي  إضــايف واحــد علــى األقــلِّ ل اجتمــاع مــن دعــوٍة إىل عقــد ٢٠١٠/١٩

، الـذي أُنـشئ يف إطـار         الثقافيـة  املعين باحلماية مـن االجتـار باملمتلكـات       الدويل املفتوح العضوية    
 األخـرى علـى      املاحنـةَ   واجلهـاتِ   األعـضاءَ   الـدولَ  وأن ُتشجِّع جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،      

دعم عقد اجتماع ذلك الفريق وتقدمي مقترحات عملية إىل اللجنة يف دورهتا الثانيـة والعـشرين            
مها فريـق اخلـرباء يف اجتماعـه الـذي          قـدَّ بشأن القيام، حسب االقتضاء، بتنفيـذ التوصـيات الـيت           

، مـع إيـالء االهتمـام الواجـب جلوانـب التجـرمي       ٢٠٠٩نـوفمرب   /عقد يف فيينا يف تـشرين الثـاين   
  .لدويل وتبادل املساعدة القانونيةوالتعاون ا

مها فريــق اخلــرباء  التوصــية الــيت قــدَّاســتناداً إىل، ٢٠١١/٤٢يف قــراره ،  أيــضاًأوصــى اجمللــسو
مكتـب األمــم  إىل االجتـار باملمتلكـات الثقافيــة يف اجتماعـه األول، بـأن تطلــب اجلمعيـة      باملعـين  

وثيــق مــع ســائر  التعــاون أن يقــوم، يف إطــار واليتــه، وبال ، رات واجلرميــةاملتحــدة املعــين باملخــدّ 
ق دة ملنــع اجلرميــة فيمــا يتعلّــاستكــشاف ســبل وضــع مبــادئ توجيهيــة حمــدَّ بةاملنظمــات املختــصَّ

  .باملمتلكات الثقافيةباالجتار 

 علـى املعاهـدة   االدول األعضاء إىل مواصلة تقدمي تعليقاهتبأن تدعو   اجلمعيةَأوصى اجمللسُ كما  
 يف شكل ممتلكات منقولـة، مـن         املوروث النموذجية ملنع جرائم انتهاك التراث الثقايف للشعوب      

ــة  فريــق اخلــرباء احلكــومي    إىلما يف إعــداد حتليــل وتقريــر لتقــدميه  العامــةأجــل مــساعدة األمان
 .املعين باحلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية يف اجتماعه القادمالدويل املفتوح العضوية 
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   منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةخذة يف جمال إجراءات التصّدي املتَّ تدابري لتدعيم  - ٢  
    اوخباصة فيما يتعلق باالجتار هب من أجل محاية املمتلكات الثقافية،

  خذة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية املبادئ التوجيهية إلجراءات التصّدي املتَّ  )أ(  
    لق باالجتار باملمتلكات الثقافيةفيما يتع

 إىل، بـأن تطلـب اجلمعيـة العامـة          ٢٠١١/٤٢يف قراره   أوصى اجمللس االقتصادي واالجتماعي،     
أن يقوم، يف إطار واليته وبالتشاور مـع الـدول   ة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمي     

 األعضاء وبالتعاون الوثيق، حسب االقتضاء، مع منظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة           
ــة   )اليونــسكو( ــشرطة اجلنائي ــة لل ــول( واملنظمــة الدولي ــة   ) اإلنترب وغريمهــا مــن املنظمــات الدولي

دة بـشأن تـدابري منـع اجلرميـة والعدالـة           يـة حمـدَّ   مواصلة حبث سبل وضع مبـادئ توجيه      ،  املختصة
ــة    ــق باالجتــار باملمتلكــات الثقافي ــا يتعل ــة فيم ــد    اجلنائي ــة عن ــة الواجب ــايري العناي ــك مع ــا يف ذل ، مب

 .أيٍّ من تلك املمتلكاتاحلصول على 

ــا وقــد ُعقــد  غــري تمــاٌعاج ،٢٠١١نــوفمرب /تــشرين الثــاين ٢٣ إىل ٢١ يف الفتــرة مــن ،يف فيين
فيمـا يتعلـق   وضع مبادئ توجيهية ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية     من أجل    من اخلرباء    رمسي لفريق 

لـون عــن اليونـسكو، واملعهـد الــدويل    ممثّهـذا االجتمـاَع   وحــضر . االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة   ب
بنـشاط يف وضـع     وسـاهم املمثّلـون     .  خـبرياً  ٢٠ عن   لتوحيد القانون اخلاص، واإلنتربول، فضالً    

ــادئ ا ــدول       املب ــساعدة ال ــة مل ــة أداة للمــساعدة التقني ــا أن تكــون مبثاب ــيت يقــصد هب ــة، ال لتوجيهي
 .األعضاء يف جهودها ملكافحة االجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية على حنو أكثر فعالية

فيمــا منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة  إلجــراءات التــصّدي املّتخــذة يف جمــال  املبــادئ التوجيهيــة و
عليهـا مـن   املمتلكات الثقافية متاحة لفريق اخلرباء للنظر فيهـا، وميكـن احلـصول       باالجتار  بيتعلق  

  .ملتحدة املعين باملخدرات واجلرميةكتب األمم امل  الشبكيوقعامل
    

  الوثائق

 منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة حلمايـة املمتلكـات         سياق يف   الالزمةتقرير األمني العام عن التدابري      
  )E/CN.15/2012/15(االجتار هبا ب فيما يتعلق، وخباصة الثقافية
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  املعاهدة النموذجية ملنع جرائم انتهاك التراث الثقايف للشعوب استعراض   )ب(  
    املوروث يف شكل ممتلكات منقولة

 الـدولَ ، اجلمعيةَ العامةَ بـأن تـدعو        ٢٠١١/٤٢، يف قراره    اجمللس االقتصادي واالجتماعي  أوصى  
واصـلة تقـدمي آرائهـا كتابـة بـشأن املعاهـدة النموذجيـة ملنـع جـرائم انتـهاك التـراث            إىل م  األعضاَء

الثقايف للشعوب املوروث يف شكل ممتلكات منقولة مبـا يف ذلـك آراؤهـا بـشأن جـدواها ومـا إذا                
 حتسينات عليهـا يف أقـرب وقـت ممكـن بغـرض مـساعدة            كان من الضروري النظر يف إدخال أيِّ      

لــى إعــداد حتليــل وتقريــر لتقــدميهما إىل فريــق اخلــرباء احلكــومي الــدويل املفتــوح  األمانــة العامــة ع
 وإىل جلنة منـع اجلرميـة       ،العضوية املعين باحلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية يف اجتماعه القادم         

 يف ويف هــذا الــصدد، أرســلت األمانــة العامــة     . والعدالــة اجلنائيــة يف دورهتــا الثانيــة والعــشرين    
معاهــدة منوذجيــة ملنــع جــرائم  مــذكّرة شــفوية إىل الــدول األعــضاء تتــضمَّن  ٢٠١٢مــارس /رآذا

، تطلـب منـها إبـداء وجهـات         انتهاك التراث الثقايف للشعوب املوروث يف شكل ممتلكات منقولة        
ــة و     ــدة النموذجي ــة للمعاه ــدة احملتَمل ــشأن الفائ ــا ب ــا  التحــسينات نظره ــا عليه ــيت ميكــن إدخاهل . ال

  .د اليت وردت من الدول األعضاء أساساً للتقرير املقدَّم إىل فريق اخلرباءوشكَّلت الردو
    

  الوثائق

ملنع جـرائم انتـهاك التـراث    ملعاهدة النموذجية على اوالتحسينات املمكنة عن الفائدة احملتَملة تقرير  
  )UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/2( يف شكل ممتلكات منقولةالثقايف للشعوب املوروث 

    
ر يف مقترحات عملية لتنفيذ توصيات فريق اخلرباء املعين باحلماية من االجتار النظ  - ٣  

، مع إيالء االهتمام الواجب ٢٠٠٩باملمتلكات الثقافية يف اجتماعه األول يف عام 
    لك املساعدة القانونية املتبادلةجلوانب التجرمي والتعاون الدويل، مبا يف ذ

، يف اجتماعــه فريـق اخلـرباء   اعتمـد ، ٢٠٠٨/٢٣مــاعي  بقـرار اجمللـس االقتـصادي واالجت   عمـالً 
إىل لكـي ُتقـدَّم       مناسـبةً  توصـياتٍ ،  ٢٠٠٩نـوفمرب   /األول، الذي ُعقد يف فيينا يف تـشرين الثـاين         

بشأن احلماية مـن االجتـار باملمتلكـات       جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا الثامنة عشرة        
فعاليـة املعاهـدة النموذجيـة ملنـع جـرائم انتـهاك التـراث الثقـايف                الثقافية، مبا يف ذلك سبل زيـادة        

  .للشعوب املوروث يف شكل ممتلكات منقولة

واعتمد فريق اخلـرباء، يف اجتماعـه األول، اهليكـل  التـايل مـن اجملموعـات املواضـيعية ملداوالتـه                      
  :وعرض تقريره وتوصياته



 

V.12-52252 5 
 

UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/1 

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

  التدابري الوقائية؛  )ب(  

  التجرمي؛  )ج(  

  التعاون الدويل؛  )د(  

  إذكاء الوعي وبناء القدرات واملساعدة التقنية؛  )هـ(  

  .استخدام التكنولوجيات اجلديدة، تشمل جوانب أخرى  )و(  

 ،(UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2)فريق اخلرباء عـن اجتماعـه األول         يف تقرير     التوصياتُ ردتو
  .إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا التاسعة عشرةالذي قدَّمه 

 على فريق اخلرباء ملـساعدته يف مداوالتـه واعتمـاد مقترحـات عمليـة               ض التوصياتُ وسوف ُتعرَ 
التجـرمي   لتنفيذ تلك التوصيات، حيثما كان ذلك مناسباً، مع إيالء االهتمـام الواجـب جلوانـب              

، مــن أجــل تقــدميها إىل اللجنــة يف دورهتــا الثانيــة   تبــادل املــساعدة القانونيــة التعــاون الــدويل وو
  .٢٠١١/٤٢والعشرين، حسبما نصَّ عليه قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

    
  الوثائق

ــدَّ       ــيت ق ــذ التوصــيات ال ــة لتنفي ــشة حــول املقترحــات العملي ــة مناق ــين   مها ورق ــق اخلــرباء املع   فري
ــام        ــد عـ ــذي ُعقـ ــه األول، الـ ــة يف اجتماعـ ــات الثقافيـ ــار باملمتلكـ ــن االجتـ ــة مـ  ٢٠٠٩باحلمايـ

)UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/3(  

 اجتماعـــه األول عـــنتقريـــر فريـــق اخلـــرباء املعـــين باحلمايـــة مـــن االجتـــار باملمتلكـــات الثقافيـــة 
)UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2(  
    

    مسائل أخرى  - ٤  
    اعتماد التقرير  - ٥  

  .٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩توقَّع أن يعتمد فريُق اخلرباء تقريَر اجتماعه يوم من امل
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  املرفق
    تنظيم األعمال املقتَرح    

 التاريخ والوقت
  بند جدول 
 العنوان أو الوصف األعمال

   يونيه / حزيران٢٧األربعاء، 
 افتتاح االجتماع )أ (١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
 األعماليم إقرار جدول األعمال وتنظ )ب (١ 
منع اجلرمية إجراءات التصّدي املّتخذة يف جمال  تدابري لتدعيم ٢ 

وخباصة  من أجل محاية املمتلكات الثقافية، والعدالة اجلنائية
 فيما يتعلق باالجتار هبا

املبادئ التوجيهية إلجراءات التصّدي املّتخذة يف جمال منع  )أ (٢ 
 باالجتار باملمتلكات الثقافيةاجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتعلق

املبادئ التوجيهية إلجراءات التصّدي املّتخذة يف جمال منع  )أ (٢ ٠٠/١٨-٠٠/١٥
 اجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتعلق باالجتار باملمتلكات الثقافية

  )تابع(
املعاهدة النموذجية ملنع جرائم انتهاك التراث الثقايف استعراض  )ب (٢ 

 وروث يف شكل ممتلكات منقولةللشعوب امل
   يونيه / حزيران٢٨اخلميس، 

املعاهدة النموذجية ملنع جرائم انتهاك التراث الثقايف استعراض  )ب (٢ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  )تابع( للشعوب املوروث يف شكل ممتلكات منقولة

النظر يف مقترحات عملية لتنفيذ توصيات فريق اخلرباء املعين  ٣ ٠٠/١٨-٠٠/١٥
ية من االجتار باملمتلكات الثقافية يف اجتماعه األول يف باحلما
، مع إيالء االهتمام الواجب جلوانب التجرمي ٢٠٠٩عام 

 والتعاون الدويل، مبا يف ذلك املساعدة القانونية املتبادلة
   يونيه / حزيران٢٩اجلمعة، 

عين النظر يف مقترحات عملية لتنفيذ توصيات فريق اخلرباء امل ٣ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
باحلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية يف اجتماعه األول يف 

، مع إيالء االهتمام الواجب جلوانب التجرمي ٢٠٠٩عام 
 )تابع( والتعاون الدويل، مبا يف ذلك املساعدة القانونية املتبادلة

 مسائل أخرى ٤ ٠٠/١٨-٠٠/١٥
 اعتماد التقرير ٥ 

  


