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  فريق اخلرباء املعين باحلماية من االجتار 

  باملمتلكات الثقافية
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩- ٢٧فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقّت٣البند 

  النظر يف مقترحات عملية لتنفيذ توصيات فريق اخلرباء 
  املعين باحلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية يف اجتماعه 

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

مقترحات عملية لتنفيذ توصيات فريق اخلرباء املعين باحلماية من االجتار   
      ٢٠٠٩باملمتلكات الثقافية يف اجتماعه األول يف عام 

      ورقة مناقشة    
    مقدِّمة  -أوالً  

م فريــق اخلــرباء املعــين باحلمايــة مــن االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة، يف دورتــه األوىل   قــدَّ  -١
. ، عددا مـن التوصـيات املتعلقـة باحلمايـة مـن االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة                 ٢٠٠٩املعقودة عام   

  التجـــرمي ) ب(التـــدابري الوقائيـــة، ) أ: (عـــت تلـــك التوصـــيات يف اجملموعـــات التاليـــة وقـــد ُجمِّ
اجلوانـب األخـرى،    ) و(بناء القدرات واملـساعدة التقنيـة       ) ه(إذكاء الوعي،   ) د(التعاون،  ) ج(

  . مبا يف ذلك استخدام التكنولوجيا احلديثة
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مت التوصيات إىل جلنة منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة للنظـر فيهـا يف دورهتـا التاسـعة                    دِّوقُ  -٢
، ٢٠١٠/١٩ي واالجتمــاعي، يف قــراره  ب اجمللــس االقتــصاد  ورحَّــ)١(.٢٠١٠عــشرة يف عــام  

بالتقرير الصادر عن اجتماع فريـق اخلـرباء املعـين باحلمايـة مـن االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة الـذي                      
يتضمن التوصيات، ودعا الدول األعضاء إىل توفري املتابعة الكافية لتوصياته بـشأن املنـع والتجـرمي                 

  .عدة التقنية واستخدام التكنولوجيا احلديثةوالتعاون وإذكاء الوعي وبناء القدرات واملسا
ويف ذلــك القــرار، طلــب اجمللــس أيــضا مــن مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات      -٣

ــق اخلــرباء لكــي يقــدِّ   ) املكتــب(واجلرميــة  ــاً لفري ــع اجلرميــة  أن يعقــد اجتماعــاً ثاني ــة من م إىل جلن
ات عمليـة بـشأن تنفيـذ تلـك التوصـيات،      والعدالة اجلنائية، يف دورهتا الثانية والعشرين، مقترحـ     

ــساعدة         ــدويل وامل ــاون ال ــب التجــرمي والتع ــام الواجــب جلوان ــالء االهتم ــع إي ــضاء، م ــد االقت عن
  .القانونية املتبادلة

. ت هــذه املــذكرة ملــساعدة فريــق اخلــرباء يف مناقــشاته أثنــاء اجتماعــه الثــاين عــدَّوقــد أُ  -٤
اون الدويل ملخصني للتوصـيات الـيت اعتمـدها فريـق     ويتضمن الفصالن املتعلقان بالتجرمي والتع   

اخلرباء يف اجتماعه األول، فـضال عـن مقترحـات للتنفيـذ العملـي لتلـك التوصـيات لكـي ينظـر                      
  .فيها فريق اخلرباء يف اجتماعه الثاين

    
    التجرمي  -ثانياً  

 يــرد فيمــا يلــي ملخــص للتوصــيات الــيت اعتمــدها فريــق اخلــرباء يف اجتماعــه األول يف    -٥
  :جمال التجرمي

ــة تأخــذ بعــني        )أ(   ــشريعات مالئمــة لتجــرمي االجتــار باملمتلكــات الثقافي اعتمــاد ت
  االعتبار خصوصيات تلك املمتلكات؛ 

ــة مــن خــالل اســتخدام        )ب(   ــشطة املرتبطــة باالجتــار باملمتلكــات الثقافي جتــرمي األن
ملـصدرة علـى حنـو غـري        تعريف واسع ميكـن تطبيقـه علـى مجيـع املمتلكـات الثقافيـة املـسروقة وا                

  مشروع؛
 مــن  ٣جتــرمي اســترياد أو تــصدير أو نقــل املمتلكــات الثقافيــة وفقــا للمــادة          )ج(  

االتفاقية املتعلقة بالوسائل اليت ُتستخدم حلظر ومنـع اسـترياد وتـصدير ونقـل ملكيـة املمتلكـات                  
   غري مشروعة؛بطرائقالثقافية 

───────────────── 
  )1(  E/CN.15/2010/5.  



 

V.12-52713 3 
 

  UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/3

 يف ذلك السرقة والنهب من املواقع األثريـة،         اعتبار االجتار باملمتلكات الثقافية، مبا      )د(  
   من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛٢جرمية خطرية وفقاً للمادة 

الــسماح مبــصادرة املمتلكــات الثقافيــة عنــدما تفــشل األطــراف الــيت توجــد يف   )ه(  
  لالعتقـاد بـأنَّ   معقـوالً اً لـديها سـبب  حوزهتا يف إثبات املصدر املشروع للممتلكات أو إثبـات أنَّ         

  مصدر املمتلكات مشروع؛
مــصادرة عائــدات اجلرميــة باســتخدام اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة     )و(  

  املنظمة عرب الوطنية كقاعدة مفيدة؛
  .اعتماد تدابري للترغيب عن الطلب على املمتلكات الثقافية املسروقة أو املتجر هبا  )ز(  

ن لفريق اخلرباء أن ينظر يف تقدمي مقترحات بـشأن التنفيـذ الفعلـي هلـذه اجملموعـة                  وميك  -٦
  :من التوصيات على أن تشمل ما يلي

ينبغــي للمكتــب أن يــضع إطــاراً تــشريعاً منوذجيــاً بــشأن االجتــار باملمتلكــات      )أ(  
نة يف ملتـضمَّ ينبغي هلذا اإلطار التشريعي أن يتضمن يف حـده األدىن مجيـع التوصـيات ا      و. الثقافية

وينبغـي هلـذا اإلطـار      . وينبغي ألحكام التجـرمي أن تتـيح فـرض عقوبـات مناسـبة            . هذه اجملموعة 
التــشريعي الــشامل أن يتــضمن أيــضاً تــدابري ترمــي إىل الترغيــب عــن الطلــب علــى املمتلكــات    

للـدول  وينبغي بعد ذلك إتاحة هذا اإلطار التشريعي النموذجي         . الثقافية املسروقة أو املتجر هبا    
  .لتكييفه واعتماده حسب االقتضاء

ينبغي للمكتب أن يقـدم إىل الـدول، بنـاء علـى طلبـها، مـساعدة تقنيـة بـشأن                      )ب(  
وميكـــن أن تـــشمل هـــذه املـــساعدة أيـــضاً . تكييـــف التـــشريعات حـــسب احتياجاهتـــا الوطنيـــة
  .استعراض التشريعات القائمة للتأكد من اتساقها

 بــديل، أن تعــّدل قوانينــها اجلنائيــة احلاليــة لتــضمينها  ، كخيــارَتــَودُّلعــل الــدول   )ج(   
أحكامــاً جتــّرم التعامــل غــري املــشروع باملمتلكــات الثقافيــة، حــسبما هــو وارد يف توصــيات فريــق  

م املـــساعدة بـــشأن هـــذه وينبغـــي أن ُيطلـــب مـــن املكتـــب أن يقـــدِّ. اخلـــرباء يف اجتماعـــه األول
تشمل هذه املساعدة إجراء اسـتعراض للتـشريعات        وميكن أن   . التعديالت التشريعية، عند الطلب   

  .وتقدمي مقترحات بشأن التعديالت املمكنة وتوفري مساعدة فعلية يف صوغ التشريعات
 توفري التـدريب للمحققـني واملـدعني العـاميني ومـوظفي اجلهـاز              َتَودُّلعل الدول     )د(  

.  التنفيـذ الفعلـي للقـانون      أو تعديالتـه هبـدف التـشجيع علـى        /القضائي وتوعيتهم بشأن القانون و    
  وميكــن للــدول أيــضاً أن تطلــب مــن املكتــب أن يــساعدها مــن خــالل تــوفري املــساعدة التقنيــة يف 

  .هذا اجملال
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    التعاون الدويل  -ثالثاً  
يــرد فيمــا يلــي ملخــص للتوصــيات الــيت اعتمــدها فريــق اخلــرباء يف اجتماعــه األول يف     -٧

  :جمال التعاون الدويل
ينبغي للدول أن تنظر، يف إطار اتفاقات التعاون اليت تربمها مـن أجـل احلمايـة                  )أ(  

من االجتار باملمتلكات الثقافية وكذلك بطرائق أخـرى، يف وضـع أحكـام حمـدَّدة تتعلـق بتبـادل           
املعلومات؛ ويف تنسيق متابعة تدفق املمتلكات الثقافية، كلما تـسنَّى ذلـك؛ وإعـادة املمتلكـات                

  . إىل أصحاهبا الشرعينيهاأو، عند االقتضاء، رّد سروقةالثقافية امل
ينبغي للدول أن توفر مـا يكفـي مـن مـوارد إلنـشاء أو تعزيـز سـلطات مركزيـة               )ب(  

تعىن حبماية املمتلكات الثقافية، مبا يف ذلك التراث الثقايف، والتعاون فيما بينـها يف أمـور منـها مـا         
 َتـَودُّ ولعـل الـدول     ). نترنـت زادات الـيت جتـرى عـرب اإل        ذلك املـ   مبا يف (يتعلق بالتحري عن السوق     

  . أيضاً أن تنظر يف إعالم السلطات الدولية املختصة بوجود هذه السلطات املركزية الوطنية
ــدعيم آليــات       )ج(   ينبغــي للــدول أن تعــزز التعــاون فيمــا بــني الوكــاالت لغــرض ت

  .احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية
م أوسـع نطـاق ممكـن مـن املـساعدة القانونيـة املتبادلـة يف               دول أن تقـدِّ   ينبغي لل   )د(  

جمــال احلمايــة مــن االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة،  مبــا يف ذلــك فيمــا يتعلــق بــالتحقيق واملالحقــة  
القضائية واملصادرة، وذلك باستخدام الصكوك الدولية ذات الصلة، مبا يف ذلـك اتفاقيـة األمـم                

وقـد ُدعـي مـؤمتر األطـراف يف االتفاقيـة أيـضاً إىل              . مية املنظمة عرب الوطنية   املتحدة ملكافحة اجلر  
  .استكشاف سبل استخدام أحكام االتفاقية بوصفها أساساً قانونياً للتعاون الدويل

ينبغــي للــدول أن تــربم اتفاقــات ثنائيــة بــشأن احلمايــة مــن االجتــار باملمتلكــات   )ه(  
  .دة األطراف القائمة حالياًالثقافية استكماالً لالتفاقات املتعد

ولعل فريق اخلرباء يود أن ينظر يف تقدمي مقترحات بشأن التنفيذ الفعال هلذه اجملموعـة                 -٨
  : من التوصيات بشأن التعاون الدويل اليت تشمل ما يلي

ينبغـــي للـــدول الـــيت مل تنـــشئ بعـــد ســـلطات مركزيـــة وطنيـــة، أن تنظـــر إىل    )أ(  
بغـي مـنح هـذه الـسلطات، يف مجلـة أمـور، صـالحيات تنـسيق         وين. إنشائها، حيثما أمكن ذلك  

عملية التنظيم الداخلي للمسائل املتعلقة حبماية املمتلكات الثقافية ورصد سوق األعمال الفنيـة             
ــة  . نترنــت ذلــك املــزادات الــيت جتــرى عــرب اإل  والقطــع األثريــة، مبــا يف  وينبغــي للــسلطة املركزي

املركزية الوطنية للدول األخـرى، يف جمـاالت منـها نـشر            الوطنية أن تتعاون أيضاً مع السلطات       
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املعلومـــات عـــن محايـــة املمتلكـــات الثقافيـــة، وتبـــادل املعلومـــات، وإصـــدار التنبيهـــات بـــشأن 
ــة للتــصدي لعمليــات      ــة املــسروقة أو املفقــودة، واملــشاركة يف اجلهــود الدولي املمتلكــات الثقافي

  .االجتار باملمتلكات الثقافية املتزايدة
ع نطاق املسؤوليات اليت تضطلع هبا السلطات   ميكن للدول، يف املقابل، أن توسِّ       )ب(  

  .املركزية الوطنية احلالية ليشمل التعاون ألغراض احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية
ــَودُّلعــل الــدول   )ج(    أن توصــي مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة بــأن   َت

لطات ملتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة حتـديث الـدليل احلـايل للـس               يطلب من مكتب األمـم ا     
رج فيــه الــسلطات املعنيــة مبــسائل محايــة املمتلكــات الثقافيــة هبــدف املركزيــة الوطنيــة حبيــث ُتــد

  . تيسري التعاون فيما بني السلطات املركزية الوطنية
اآلليـات والطرائـق    أن تنظر يف االستفادة على حنـو أفـضل مـن             َتَودُّلعل الدول     )د(  

نفاذ القـانون واألجهـزة املعنيـة األخـرى العاملـة يف جمـال              إالتالية لتعزيز التعاون فيما بني أجهزة       
جـــرائم االجتـــار باملمتلكـــات الثقافيـــة أو الكـــشف عـــن احلركـــة غـــري املـــشروعة   يف التحقيـــق 

 ‘٢‘ق املـشتركة؛     أفرقـة التحقيـ    ‘١‘: للممتلكات الثقافية أو إيقاف التجـارة غـري املـشروعة هبـا           
 طرائـق  ‘٤‘؛  للمعلومـات  أجنـع   تبـادل  مـن أجـل    قنوات االتـصال     ‘٣‘تقنيات التحري اخلاصة؛    

 طرائـق الـربط بـني قـوائم وقواعـد بيانـات             ‘٥‘تبادل اخلربات فيما بـني أجهـزة إنفـاذ القـانون؛            
  .املمتلكات الثقافية

السـتخدام األمثـل لعمليـة     أن تنظر يف سبلٍ عمليٍة للتأكد مـن ا  َتَودُّلعل الدول     )ه(  
ــا يف ذلـــك    ــة، مبـ ــة املمتلكـــات الثقافيـ ــة يف محايـ ــة املتبادلـ ــساعدة القانونيـ  االتـــصاالت ‘١‘: املـ

 استخدام أداة كتابة طلبـات      ‘٢‘واملشاورات غري الرمسية فيما بني السلطات الوطنية املختصة؛         
 تـوفري التـدريب للممارسـني       ‘٣‘املساعدة القانونية املتبادلة ودليل السلطات الوطنية املختـصة؛         

  .مة من املكتبيف هذا اجملال، مبا يف ذلك املساعدة التقنية املقدَّ
ــَودُّلعــل الــدول   )و(    أن تنظــر يف إبــرام اتفاقــات ثنائيــة بــشأن احلمايــة مــن االجتــار   َت

وميكــن لفريــق اخلــرباء أن ينظــر يف تقــدمي مقترحــات بــشأن الــسبل العمليــة  . باملمتلكــات الثقافيــة
 استخدام معاهدة منوذجية ملنع جرائم انتهاك التراث ‘١‘: سيط عملية إبرام اتفاقات ثنائية مثل     لتب

ــة؛     ــة اجلرميــة املنظمــة   ‘٢‘الثقــايف للــشعوب املــوروث يف شــكل ممتلكــات منقول  اســتخدام اتفاقي
  .كقاعدة قانونية للتعاون من أجل احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية، حيثما أمكن ذلك

  


