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*1704802*  

  )٢٠١٧( ٢٣٤٧القرار     

  ٢٠١٧آذار/مارس  ٢٤، املعقودة يف ٧٩٠٧الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     
    

  ،إن جملس األمن  

ــري    )٢٠٠٣( ١٤٨٣و  )٢٠٠١( ١٣٧٣و  )١٩٩٩( ١٢٦٧إىل قراراتــــــه  إذ يشــــ
 ٢١٠٠و  )٢٠١٢( ٢٠٨٥و  )٢٠١٢( ٢٠٧١و  )٢٠١٢( ٢٠٥٦و  )٢٠٠٤( ١٥٤٦ و
 )٢٠١٥( ٢١٩٩و  )٢٠١٤( ٢١٩٥و  )٢٠١٤( ٢١٧٠و  )٢٠١٤( ٢١٣٩ )٢٠١٣(
، وإىل بيانـــــــــــــه الرئاســـــــــــــي )٢٠١٦( ٢٣٢٢و  )٢٠١٥( ٢٢٥٣و  )٢٠١٥( ٢٢٤٩ و

S/PRST/2012/26،  

ــا    ــة        وإذ حيــيط علم ــم والثقاف ــة والعل ــم املتحــدة للتربي ــام ملنظمــة األم ــؤمتر الع ــرار امل بق
، الــذي اعتمــدت مبوجبــه الــدول األعضــاء اســتراتيجية تعزيــز إجــراءات ٤٨م/٣٨(اليونســكو) 

اليونســـكو حلمايـــة الثقافـــة وتشـــجيع التعدديـــة الثقافيـــة يف حـــاالت النــــزع املســـلح، ودعـــت  
  املديرةَ العامة إىل وضع خطة عمل من أجل تنفيذ االستراتيجية، فيه

مسـؤوليته الرئيسـية عـن صـون السـلم واألمـن الـدوليني، وفقـا مليثـاق           وإذ يعيد تأكيد  
  صد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،مقا وإذ يعيد كذلك تأكيداألمم املتحدة، 

ثـل أحـد أشـد األخطـار     أن اإلرهاب جبميـع أشـكاله ومظـاهره مي    وإذ يؤكد من جديد  
الــيت ــدد الســالم واألمــن الــدوليني وأن أي عمــل إرهــايب هــو عمــلٌ إجرامــي ال ميكــن تربيــره   

  النظر عن دوافعه، وبصرف النظر عن توقيته أو هوية مرتكبيه، بغض

على أن التدمري غـري املشـروع للتـراث الثقـايف، وـب وريـب املمتلكـات         وإذ يشدد  
لنـــزاع املســلح، وال ســيما مــن جانــب اجلماعــات اإلرهابيــة، وحماولــة        الثقافيــة يف حــاالت ا 

اجلذور التارخيية ومنع التنـوع الثقـايف يف هـذا السـياق ميكـن أن تـؤجج النــزاع وتـؤدي          حجب
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تفاقمه وتعرقل املصاحلة الوطنية بعد انتهاء النــزاع، ممـا يقـوض األمـن واالسـتقرار واحلكـم        إىل
  واالقتصادية والثقافية للدول املتضررة، الرشيد والتنمية االجتماعية

ضـلوع جهـات غـري تابعـة لـدول، وال سـيما اجلماعـات         وإذ يالحـظ مـع بـالغ القلـق      
اإلرهابيــة، يف تــدمري التــراث الثقــايف واالجتــار باملمتلكــات الثقافيــة ومــا يتصــل بــه مــن جــرائم،  

ــة  ســيما اســتمرار اخلطــر الــذي يتهــدد الســالم واألمــن الــدوليني مــن     وال جانــب تنظــيم الدول
اإلسالمية يف العراق والشـام (املعـروف أيضـا باسـم داعـش) وتنظـيم القاعـدة ومـا يـرتبط مـا           

عزمـه علـى التصـدي جلميـع      وإذ يؤكد مـن جديـد  أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات،  من
  جوانب ذلك التهديد،

(املعـروف   شـام أن تنظيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق وال    وإذ يالحظ مع القلق أيضا  
أيضا باسم داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط ما من أفراد ومجاعـات ومؤسسـات وكيانـات    
حيققون إيرادات عـن طريـق االخنـراط بشـكل مباشـر أو غـري مباشـر يف التنقيـب غـري املشـروع           

فوظـات  املمتلكات الثقافية ويف بها وريبها من املواقع األثرية واملتاحف واملكتبـات واحمل  عن 
وغريها من املواقع، وأن هذه اإليـرادات تسـتخدم حاليـا يف دعـم جهـود التجنيـد الـيت يقومـون         

  ويف تعزيز قدرام امليدانية على تنظيم اهلجمات اإلرهابية وتنفيذها، ا

اخلطر اجلسيم الذي يتهدد التراث الثقايف من جراء األلغام  وإذ يالحظ مع بالغ القلق  
  ري املنفجرة،األرضية والذخائر غ

إزاء الصالت بني أنشطة اإلرهـابيني واجلماعـات اإلجراميـة     وإذ يساوره شديد القلق  
املنظمــة، الــيت تيســر يف بعــض احلــاالت األنشــطة اإلجراميــة، مبــا يف ذلــك االجتــار باملمتلكــات    

  د،الثقافية واإليرادات والتدفقات املالية غري املشروعة، وكذلك غسل األموال والرشوة والفسا

الذي يوجـب علـى مجيـع الـدول أن تقـوم مبنـع        )٢٠٠١( ١٣٧٣إىل قراره  وإذ يشري  
وقمع متويل األعمال اإلرهابيـة، وأن متتنـع عـن تقـدمي أي شـكل مـن أشـكال الـدعم، الصـريح          

الكيانــات الضــالعة يف هــذه األعمــال، الضــمين، إىل األفــراد أو اجلماعــات أو املؤسســات أو  أو
وإىل القـــرارات األخـــرى الـــيت تؤكـــد ضـــرورة أن تظـــل الـــدول األعضـــاء يقظـــة فيمـــا يتعلـــق 
باملعامالت املالية ذات الصلة وأن حتسن قدرات وممارسات تبادل املعلومات، متشيا مع القانون 

  ات املختصة،الدويل الواجب التطبيق، داخل احلكومات وفيما بينها عن طريق السلط

بالــدور الــذي ال غـىن عنــه للتعــاون الــدويل يف تـدابري منــع اجلرميــة والعدالــة    موإذ يسـلّ   
اجلنائية الرامية إىل مكافحة االجتار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم على حنو شامل 

نبغي أن يكونا أن إنشاء نظم منصفة وفعالة للعدالة اجلنائية واحلفاظ عليها ي وإذ يؤكدوفعال، 
ــة،     ــة عـــرب الوطنيـ ــة املنظمـ ــة اإلرهـــاب واجلرميـ ــتراتيجية ملكافحـ ــزءا مـــن أي اسـ  وإذ يشـــريجـ

الصـــدد إىل أحكـــام اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة    هـــذا يف
  والربوتوكوالت امللحقة ا،
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ــة نشــوب    وإذ يشــري   ــة يف حال ــة الثقافي ــة امللكي ــة محاي ــزاع مســلح املؤرخــة   إىل اتفاقي ن
آذار/مــارس  ٢٦و  ١٩٥٤أيار/مــايو  ١٤وإىل بروتوكوليهــا املــؤرخني  ١٩٥٤أيار/مــايو  ١٤

، واالتفاقية املتعلقة بالوسائل اليت تستخدم حلظـر ومنـع اسـترياد وتصـدير ونقـل ملكيـة       ١٩٩٩
فاقيـة  ، واالت١٩٧٠تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٤املمتلكات الثقافية بطرق غري مشـروعة املؤرخـة   

، ١٩٧٢نوفمرب تشــرين الثــاين/ ١٦لعــاملي املؤرخــة املتعلقــة حبمايــة التــراث الثقــايف والطبيعــي ا 
، واتفاقيـة محايـة وتعزيـز تنـوع أشـكال      ٢٠٠٣واتفاقية محاية التـراث الثقـايف غـري املـادي لعـام      

  ،٢٠٠٥التعبري الثقايف لعام 

ا املعنيــة بــاجلرائم املتعلقــة  اجلهــود اجلاريــة الــيت تبــذهلا جلنــة جملــس أوروبــ   وإذ يالحــظ  
  باملمتلكات الثقافية فيما يتعلق بإطار قانوين ملواجهة االجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية،

باجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء مـن أجـل محايـة وصـون التـراث الثقـايف        وإذ يشيد  
ن وزراء الثقافـة املشـاركني   بـاإلعالن الصـادر عـ    وإذ حيـيط علمـا  يف سياق النـزاعات املسلحة، 

ــوان     ــود حتــت عن ــدويل املعق ــؤمتر ال ــني الشــعوب   ”يف امل ــة كــأداة للحــوار ب ــو “الثقاف ، يف ميالن
، فضال عن املؤمتر الـدويل املعـين بضـحايا العنـف     ٢٠١٥آب/أغسطس  ١ -متوز/يوليه  ٣١ يف

ــاريس يف       ــد يف ب ــذي عق ــدين يف الشــرق األوســط، ال ــرق وال /ســبتمرب أيلول ٨املســتند إىل الع
ــو ظــيب         ٢٠١٥ ــود يف أب ــاخلطر، املعق ــدد ب ــايف امله ــراث الثق ــى الت ــاظ عل ــين باحلف ــؤمتر املع ، وامل

  واإلعالن الصادر عنه، ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣ يف

بالدور املركزي الذي تؤديه اليونسكو يف محاية التـراث الثقـايف والتـرويج     وإذ يرحب  
متحـدون  ”نـاس وتعزيـز احلـوار، مسـتعينة يف ذلـك حبملـة       للثقافة باعتبارها أداة للتقريب بني ال

ــن ــراث  م ــين        “أجــل الت ــم املتحــدة املع ــب األم ــه مكت ــذي يؤدي ــدور املركــزي ال ــا، وبال وغريه
باملخــدرات واجلرميــة واملنظمــة الدوليــة للشــرطة اجلنائيــة (اإلنتربــول) يف منــع ومكافحــة مجيــع    

بـه مـن جـرائم، بوسـائل منـها تعزيـز        أشكال وجوانب االجتار باملمتلكات الفكريـة ومـا يتصـل   
  التعاون املوسع يف جمايل إنفاذ القانون والقضاء، ويف إذكاء الوعي بشأن هذا االجتار،

بالــدور الـذي يؤديــه فريـق الــدعم التحليلـي ورصــد اجلـزاءات التــابع      م أيضـا وإذ يسـلّ   
الدولــة بشــأن تنظــيم  ٢٢٥٣و  ١٩٨٩و  ١٢٦٧العاملــة مبوجــب القــرارات اجلــزاءات للجنــة 

اإلســـالمية (داعـــش) وتنظـــيم القاعـــدة يف تبـــين التحـــديات املتصـــلة باالجتـــار غـــري املشـــروع    
 و )٢٠١٥( ٢١٩٩باملمتلكات الثقافية مـن حيـث عالقتـه بتمويـل اإلرهـاب عمـال بـالقرارين        

ــة ــذه التحــديات،   ويف )٢٠١٥( ٢٢٥٣ ــة    وإذ يرحــبالتوعي ــة العمــل املعني بإرشــادات فرق
املتعلقة بتجرمي متويل اإلرهابيني ألي غرض من األغـراض،   ٥التوصية  باإلجراءات املالية بشأن

  هذين القرارين، مبا يتسق مع

عمال اإلرهـابيني ومؤيـديهم،   يف هـذا الصـدد عـن القلـق إزاء اسـتمرار اسـت       وإذ يعـرب   
سياق انتشار العوملة باتمعات، لتكنولوجيـات املعلومـات واالتصـاالت اجلديـدة، ال سـيما       يف
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ــات         ــك التكنولوجي ــتعماهلم تل ــدين اس ــة، وإذ ي ــال اإلرهابي ــت، يف تيســري األعم شــبكة اإلنترن
  ات الثقافية،رهابية من خالل التجارة غري املشروعة يف املمتلكاإلعمال األمتويل  يف

علــى أمهيــة أن تنســق مجيــع كيانــات األمــم املتحــدة املعنيــة جهودهــا أثنــاء   وإذ يشــدد  
  والياا، تنفيذ

القــرار الــذي اختذتــه مــؤخرا احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، الــيت أدانــت ألول   وإذ يالحــظ  
متــهما بارتكــاب جــرائم حــرب لقيامــه عمــدا بتنفيــذ هجمــات ضــد مبــان دينيــة ومعــامل      مــرة

  تارخيية، ومبان

ضـمن   -القـانون للتـراث الثقـايف ممـثَّال     علـى  التـدمري اخلـارج    يشجب ويدين  - ١  
يف تدمري املواقع الدينية والقطع األثرية وكذلك ب وريـب املمتلكـات الثقافيـة     -مجلة أمور 

اعات املواقع األثرية واملتاحف واملكتبـات واحملفوظـات وغريهـا مـن املواقـع، يف سـياق النــز        من
  املسلحة، وخاصة من جانب اجلماعات اإلرهابية؛

بإدانته مزاولة أي أعمال جتارية على حنو مباشر أو غـري مباشـر يشـارك     ريذكّ  - ٢  
فيها تنظيم الدولة اإلسالمية وجبهة النصرة وسائر األفراد واجلماعات واملؤسسـات والكيانـات   

علـى أن مزاولـة تلـك األعمـال ميكـن أن تعتـرب مبثابـة         ويكـرر التأكيـد  املرتبطة بتنظيم القاعدة، 
 ١٩٨٩و  ١٢٦٧لــة مبوجــب القــرارات العاماجلــزاءات دعــم مــايل للكيانــات الــيت مستــها جلنــة 

بشأن تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) وتنظيم القاعـدة وقـد تـؤدي إىل قيـام اللجنـة       ٢٢٥٣ و
  بإدراج املزيد من اجلهات يف القائمة؛

املمتلكـات الثقافيـة،   عـن  احلمالت املمنهجة للتنقيب غري القـانوين   ضايدين أي  - ٣  
وبها والسـطو عليهـا، وال سـيما تلـك الـيت ينفـذها تنظـيم الدولـة اإلسـالمية وتنظـيم القاعـدة            

  يرتبط ما من أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات؛ وما

واملبــاين  أن اهلجمــات اخلارجــة علــى القــانون املوجهــة ضــد املواقــع       يؤكــد  - ٤  
املخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العملية أو اخلريية، أو ضـد اآلثـار التارخييـة    
قد تشكل، يف ظروف معينة وعمال بالقانون الدويل، جرمية حرب وأن مرتكيب هذه اهلجمات 

  جيب تقدميهم إىل العدالة؛

ية عن محاية تراثهـا الثقـايف،   أن الدول األعضاء تتحمل املسؤولية الرئيس يؤكد  - ٥  
وأن اجلهود اهلادفة إىل محاية التراث الثقايف يف سياق النـزاعات املسلحة ينبغي أن تكون متفقـة  

ــيادة حتتـــرم مـــع امليثـــاق، مبـــا يف ذلـــك مقاصـــده ومبادئُـــه، والقـــانون الـــدويل، وينبغـــي أن    سـ
  الدول؛ مجيع
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نظمــات األخــرى املعنيــة   ، يف هــذا الصــدد، األمــم املتحــدة ومجيــع امل    يــدعو  - ٦  
ــددة،      إىل ــا احملـ ــتنادا إىل احتياجاـ ــها واسـ ــاء علـــى طلبـ ــاء، بنـ ــد الـــدول األعضـ ــلة تزويـ مواصـ

  يلزم من مساعدة؛ ما بكل

مجيع الـدول األعضـاء الـيت مل تصـدق بعـد علـى اتفاقيـة محايـة امللكيـة           يشجع  - ٧  
بروتوكوليهــا، فضــال و ١٩٥٤أيار/مــايو  ١٤الثقافيــة يف حالــة نشــوب نــزاع مســلح املؤرخــة  

  االتفاقيات الدولية األخرى ذات الصلة، على النظر يف التصديق عليها؛ عن

مـن الـدول األعضـاء اختـاذ اخلطـوات املناسـبة ملنـع ومكافحـة التجــارة          يطلـب   - ٨  
واالجتار غري املشروعني باملمتلكات الثقافيـة وغريهـا مـن املـواد ذات األمهيـة األثريـة والتارخييـة        

ة والعلميــة النــادرة والدينيــة اآلتيــة مــن ســياق نـــزاع مســلح ، خصوصــا مــن مجاعــات   والثقافيــ
إرهابية، بسبل منها حظر التجارة عرب احلدود يف هـذه األصـناف غـري املشـروعة عنـدما يكـون       
ـــزاع مســلح،         ــن ســياق ن ــة م ــك األصــناف آتي ــول لالشــتباه يف أن تل ــدول ســبب معق ــدى ال ل

ون ذات مصدر موثق بوضوح ومصدق عليه، ممـا يتـيح   خصوصا من مجاعات إرهابية، وال تك
ــذ        ــراق من ــت مــن الع ــيت نقل ــة املطــاف، وال ســيما األصــناف ال آب/  ٦عودــا بســالم يف اي

يف هذا الصدد إىل أن على  ويشري، ٢٠١١آذار/مارس  ١٥ومن سوريا منذ  ١٩٩٠أغسطس 
يمهـا أي أمـوال أو أصـول    الدول أن تكفل أال يتيح مواطنوها أو األشـخاص املوجـودون يف إقل  

مالية أخـرى أو مـوارد اقتصـادية أخـرى، بشـكل مباشـر أو غـري مباشـر، لفائـدة تنظـيم الدولـة            
اإلسالمية واألفراد أو اجلماعات أو الكيانات أو املؤسسات املرتبطة به أو تنظيم القاعـدة وفقـا   

  للقرارات ذات الصلة؛

فعالـة علـى املسـتويني التشـريعي      الدول األعضاء على اختاذ تدابري وطنية حيث  - ٩  
ــدويل       ــانون ال ــات املقــررة مبقتضــى الق ــا لاللتزامــات والواجب ــد االقتضــاء، ووفق والتنفيــذي، عن
ــل       ــا يتصـ ــة ومـ ــات الثقافيـ ــار باملمتلكـ ــة االجتـ ــع ومكافحـ ــل منـ ــن أجـ ــة، مـ والصـــكوك الوطنيـ

تفيد منــها جـرائم، مبــا يف ذلــك عـن طريــق النظــر يف اعتبـار األنشــطة الــيت ميكـن أن تســ     مــن بـه 
مجاعـــات اجلرميـــة املنظمـــة أو اإلرهـــابيون أو اجلماعـــات اإلرهابيـــة، جرميـــة خطـــرية وفقـــا         

  (ب) من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛ ٢ للمادة

ــيم الدولــة       يشــجع  - ١٠   ــتمني إىل تنظ ــرح إدراج املن ــدول األعضــاء علــى أن تقت ال
اإلسالمية وتنظيم القاعدة وما يرتبط ما من أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانـات الضـالعني   

العاملــة اجلــزاءات يف االجتــار غــري املشــروع باملمتلكــات الثقافيــة ضــمن مــن ســتنظر فــيهم جلنــة  
بشأن تنظيم الدولة اإلسـالمية وتنظـيم القاعـدة     ٢٢٥٣و  ١٩٨٩و  ١٢٦٧مبوجب القرارات 

 ١٩٨٩و  )١٩٩٩( ١٢٦٧ممن تنطبق عليهم معـايري اإلدراج يف القائمـة احملـددة يف القـرارات     
  ؛)٢٠١٥( ٢٢٥٣و  )٢٠١١(
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الدول األعضاء على أن تقوم، مستعينة عند الطلب جبهات منها املكتب  حيث  - ١١  
املعين باملخدرات واجلرمية وبالتعاون مـع اليونسـكو واإلنتربـول حسـب االقتضـاء، باسـتحداث       
أشكال من التعاون املوسع بني أجهزة إنفاذ القانون والقضـاء يف منـع ومكافحـة مجيـع أشـكال      

فكرية وما يتصل بـه مـن جـرائم ممـا يعـود أو قـد يعـود بالفائـدة         وجوانب االجتار باملمتلكات ال
  على مجاعات اجلرمية املنظمة أو اإلرهابيني أو اجلماعات اإلرهابية؛

بالدول األعضاء أن تتعاون وتطلب التعاون يف التحقيقـات واملالحقـات    يهيب  - ١٢  
املمتلكـات الثقافيـة املهربـة    القضائية وتوقيع احلجز واملصادرة، وكذلك يف عودة أو رد أو إعـادة  

ــة أو املســتخرجة بطــرق      أو املصــدرة أو املســتوردة بطــرق غــري مشــروعة أو املســروقة أو املنهوب
مشروعة أو املتاجر ـا بطـرق غـري مشـروعة، ويف اإلجـراءات القضـائية، وذلـك مـن خـالل           غري

م املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة    القنوات املناسبة ووفقا لألطر القانونيـة احملليـة فضـال عـن اتفاقيـة األمـ      
  ؛املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالا واالتفاقات اإلقليمية ودون اإلقليمية والثنائية

بــاإلجراءات الــيت اختــذا اليونســكو يف إطــار واليتــها حلمايــة التــراث   يرحــب  - ١٣  
لثقافيــة الثقــايف املعــرض للخطــر واحلفــاظ عليــه وبــإجراءات محايــة الثقافــة وتشــجيع التعدديــة ا   

  الدول األعضاء على دعم هذه اإلجراءات؛ ويشجعحاالت النـزاع املسلح،  يف

الــدول األعضــاء أن تعــزز، حســب االقتضــاء، التعــاون الثنــائي ودون   يشــجع  - ١٤  
  اإلقليمي واإلقليمي من خالل املبادرات املشتركة يف نطاق برامج اليونسكو ذات الصلة؛

ــا   - ١٥   ــيط علمـ ــوارئ      حيـ ــاالت الطـ ــراث يف حـ ــة التـ ــكو حلمايـ ــندوق اليونسـ بصـ
وبالصندوق الدويل حلماية التراث الثقايف املعرض للخطر أثنـاء النــزاعات املسـلحة علـى النحـو      

، وبـأي مبــادرات أخــرى يف هــذا  ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب  ٣املعلـن عنــه يف أبــو ظـيب يف   
مالية من أجـل دعـم العمليـات الوقائيـة     الدول األعضاء على تقدمي مسامهات  ويشجعالصدد، 

والطارئة، ومكافحة االجتـار غـري املشـروع باملمتلكـات الثقافيـة، فضـال عـن بـذل كـل اجلهـود           
  املناسبة من أجل استعادة التراث الثقايف، وفقا لروح املبادئ املكرسة يف اتفاقيات اليونسكو؛

ة حلمايـة ممتلكاـا الثقافيـة    الدول األعضاء على اختاذ تدابري وقائي يشجع أيضا  - ١٦  
األخرى ذات األمهية الوطنيـة يف سـياق النــزاعات املسـلحة،     وممتلكات الثقافية اململوكة وطنيا 

املــالذات ” بوســائل منــها، حســب االقتضــاء، توثيــق وجتميــع ممتلكاــا الثقافيــة يف شــبكة مــن   
الثقافية واجلغرافية والتارخييـة  داخل أقاليمها حلماية  ممتلكاا، مع مراعاة اخلصوصيات “ اآلمنة

عمل اليونسـكو، الـذي    مبشروع خطة وحييط علماللتراث الثقايف الذي يف حاجة إىل احلماية، 
  يتضمن عدة اقتراحات لتيسري هذه األنشطة؛

بالدول األعضاء، بغية منع ومكافحـة االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة الـيت       يهيب  - ١٧  
غـري مشـروعة يف سـياق النــزاعات املسـلحة، أن تنظـر يف اختـاذ         استويل عليها وصدرت بطـرق 

  التدابري التالية فيما يتعلق ذه املمتلكات الثقافية:
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ــة        (أ)   ــايف واملمتلكــات الثقافي ــراث الثق ــة للت ــة ووطني ــوائم جــرد حملي اســتحداث ق
إلمكـان،  حتسني املوجود من هذه القوائم، باستخدام وسائل منـها املعلومـات الرقميـة عنـد ا     أو

  وإتاحتها بيسر للسلطات والوكاالت املعنية، حسب االقتضاء؛

اعتماد أنظمة مناسبة وفعالة لتصدير املمتلكات الثقافية واستريادها، مبا يشمل   (ب)  
  إصدار شهادات املنشأ عند االقتضاء، مبا يتسق مع املعايري الدولية؛

املنســق لتوصــيف الســلع تقــدمي الــدعم واملســامهة يف حتــديث تســميات النظــام   (ج)  
  وترميزها ملنظمة اجلمارك العاملية؛

ــة،      (د)   ــراءات الوطنيـ ــريعات واإلجـ ــا للتشـ ــر، ووفقـ ــى األمـ ــا اقتضـ ــام، حيثمـ القيـ
وحـدات متخصصـة يف اإلدارات املركزيـة واحملليـة وتعـيني مـوظفني مجـركيني متفـرغني          بإنشاء

ات الفعالـة والتـدريب املناسـب،    وموظفني متفرغني يف جمال إنفـاذ القـانون، وتزويـدهم بـاألدو    
  واملدعني العامني؛ هم

وضع إجراءات، وعند االقتضاء، قواعد بيانات مكرسة جلمع املعلومات بشـأن    )ه(  
املصـدرة   األنشطة اإلجرامية املتصلة باملمتلكات الثقافية وبشأن املمتلكات الثقافية املستخرجة أو

  ؛عة أو املسروقة أو املهربة أو املفقودةأو املستوردة أو املتاجر فيها بطرق غري مشرو

اسـتخدام قاعـدة بيانــات اإلنتربـول لألعمـال الفنيــة املسـروقة وقاعـدة بيانــات         (و)  
ــايف واملنصــة اإللكترونيــة لتبــادل          ــة يف جمــال التــراث الثق اليونســكو بشــأن التشــريعات الوطني

البيانـات هـذه، هـي وقواعـد      املعلومات التابعة للمنظمة اجلمـارك العامليـة، واإلسـهام يف قواعـد    
القائمة ذات الصلة، وتقدمي بيانات ومعلومات ذات صـلة، حسـب االقتضـاء،     يةالبيانات الوطن

بشأن التحقيقات واملالحقات القضائية املتعلقة باجلرائم ذات الصلة وما ختلـص إليـه مـن نتـائج     
كتــب األمــم املتحــدة املعــين  ملعــة إىل بوابــة املــوارد اإللكترونيــة والقــوانني املتعلقــة باجلرميــة التاب  

وتقـدميها بشـان توقيـع احلجــز علـى املمتلكـات الثقافيـة إىل فريـق الــدعم         واجلرميـة، باملخـدرات  
  التحليلي ورصد اجلزاءات؛

التواصل مع املتاحف والرابطات التجاريـة ذات الصـلة واملتعـاملني يف أسـواق       (ز)  
الثقايف، وبذل العناية الواجبة املراعي للتباينـات،  القطع األثرية بشأن معايري توثيق مصدر امللك 

ــاجر ــا بطــرق        ــة املســروقة أو املت ــع التجــارة يف املمتلكــات الثقافي ــة مبن ــدابري الكفيل ــع الت ومجي
  مشروعة؛ غري

ــة يف نطــاق      (ح)   موافــاة اجلهــات ذات الصــلة يف القطــاع املعــين والرابطــات العامل
واليتــها مبــا هــو متــاح لــديها مــن قــوائم بــاملواقع األثريــة واملتــاحف وخمــازن احلفريــات األثريــة   
املوجودة يف األراضي اخلاضعة لسيطرة تنظـيم الدولـة اإلسـالمية أو أي مجاعـة أخـرى مدرجـة       
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بشـأن تنظـيم    ٢٢٥٣و  ١٩٨٩و  ١٢٦٧جب القـرارات  مبو املةلعااجلزاءات من جانب جلنة 
  الدولة اإلسالمية (داعش) وتنظيم القاعدة؛

ــة        (ط)   ــراث الثقــايف وتوعي ــة الت ــع املراحــل بشــأن محاي ــة جلمي ــرامج تعليمي إنشــاء ب
  اجلمهور بشأن االجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية ومنعه؛

املمتلكات الثقافية وغريها من املواد ذات األمهية  اختاذ اخلطوات املناسبة جلرد  (ي)  
األثرية والتارخيية والثقافية والعلمية النادرة والدينية، اليت أُخذت أو نزعت أو نقلت من مناطق 

 اتالنـــزاع املســلح علــى حنــو غــري قــانوين، والتنســيق مــع كيانــات األمــم املتحــدة املعنيــة واجلهــ
  اآلمنة جلميع املواد املدرجة؛ الفاعلة الدولية، لضمان العودة

احلاليـة،  لوالياـا  الدول األعضاء وكيانات األمم املتحدة املعنية، وفقا  يشجع  - ١٨  
إزالـة   واجلهات الفاعلة الدوليـة، الـيت يكـون بوسـعها أن تفعـل ذلـك، علـى تقـدمي املسـاعدة يف         

  ة؛األلغام من املواقع واملقاصد الثقافية بناء على طلب الدول املتضرر

 تحــدة حلفـظ السـالم قــد تتضـمن، حســب   أن واليـة عمليــات األمـم امل   يؤكـد   - ١٩  
االقتضاء، تكليفا بأن تساعد تلك العمليات، عندما تكـون مكلفـة بـذلك علـى وجـه التحديـد       
من جملس األمـن ووفقـا لقواعـد االشـتباك املوضـوعة هلـا، السـلطات املعنيـة، بنـاء علـى طلبـها،            

ــراث الثقــايف   يف ــة الت ــدمريمــن محاي ــهريب يف ســياق     الت ــهب والت والتنقيــب غــري املشــروع والن
ــوخى احلــذر       ــات ينبغــي أن تت ـــزاعات املســلحة، بالتعــاون مــع اليونســكو، وأن تلــك العملي الن

  عملها بالقرب من املواقع الثقافية والتارخيية؛ يف

اليونســكو واملكتــب املعــين باملخــدرات واجلرميــة واإلنتربــول ومنظمــة     يــدعو  - ٢٠  
جلمارك العاملية واملنظمات الدولية األخرى املعنية إىل أن تساعد، حسب االقتضاء ويف حـدود  ا

والياا احلالية، الدول األعضاء يف جهودها الرامية إىل منع ومكافحة تـدمري وـب املمتلكـات    
  ا جبميع أشكاله؛ الجتارالثقافية وا

اجلــزاءات التــابع للجنــة  إىل فريــق الــدعم التحليلــي ورصــد اجلــزاءات  يطلــب  - ٢١  
بشأن تنظيم الدولة اإلسـالمية (داعـش)    ٢٢٥٣و  ١٩٨٩و  ١٢٦٧العاملة مبوجب القرارات 

وتنظــيم القاعــدة، أن يواصــل، يف إطــار واليتــه احلاليــة، تزويــد اللجنــة باملعلومــات ذات الصــلة  
  الثقافية؛ املمتلكاتبشأن االجتار غري املشروع ب

املكتـب املعـين باملخـدرات    بالعـام أن يقـدم، مسـتعينا     إىل األمـني  يطلب أيضـا   - ٢٢  
العاملـة  اجلـزاءات  واجلرمية واليونسـكو وفريـق الـدعم التحليلـي ورصـد اجلـزاءات التـابع للجنـة         

بشأن تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) وتنظيم  ٢٢٥٣و  ١٩٨٩و  ١٢٦٧مبوجب القرارات 
ــدة، و ــاتســائر بالقاع ــم املتحــدة   هيئ ــةاألم ــن  ، املعني ــرا ع ــس تقري ــرار    إىل ال ــذا الق ــذ ه تنفي

  ؛السنة اية قبل

 .أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي يقرر  - ٢٣  


