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  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
   والعشرونالثانيةالدورة 

  ٢٠١٣أبريل /نيسان ٢٦- ٢٢فيينا، 
 تاملؤقَّ األعمال جدول من ٧ البند

  ةاجتاهات اجلرمية على الصعيد العاملي واملسائل املستجدَّ
       ي يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةوتدابري التصدِّ
 حلماية اجلنائية والعدالة اجلرمية منع جمال يف خذةملتَّا التدابري تعزيز    

      هبا باالجتار يتعلق فيما وخباصة الثقافية، املمتلكات
  العام األمني تقرير

  
 صملخَّ

 يف خـذة املتَّ التـدابري  تعزيـز " املعنـَون    ٦٦/١٨٠اجلمعيـة العامـة     دَّ هذا التقرير عمالً بقرار      أُِع  
وهـو  ". هبـا  باالجتار يتعلق فيما وخباصة الثقافية، املمتلكات حلماية نائيةاجل والعدالة اجلرمية منع جمال
واجلرميـة بـشأن     باملخـدِّرات  املعين املتحدة األمم مكتب هبا اضطلع اليت األنشطة عن عامة حملة ميقدِّ
تلكـات  التـصدي لالجتـار باملم     أجـل  مـن  اجلنائيـة  والعدالـة  اجلرمية منع جمال يف خذةاملتَّ التدابري تعزيز
 ملتابعـة توصـيات    قـام هبـا املكتـب      الـيت  لألنـشطة  وفضالً عن ذلـك، يعـرِض التقريـر مـوجزاً         . الثقافية
الثقافيــة،  باملمتلكــات االجتــار مــن باحلمايــة املعــين العــضوية املفتــوح الــدويل احلكــومي اخلــرباء فريــق

 باملمتلكــات باالجتــار علقــةاملت اجلنائيــة والعدالــة اجلرميــة منــع لتــدابري حمــدَّدة توجيهيــة ووضــع مبــادئ
  .الثقافية، وتعزيز التعاون الدويل بني الدول األعضاء يف سبيل محاية املمتلكات الثقافية من االجتار
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    مةمقدِّ  -أوالً  
 املعـين  املتحـدة  األمـم  مكتـب  هبـا  اضـطلع  الـيت  األنشطة عن عامة حملة التقرير هذا ميقدِّ  -١

اجلنائيـة   والعدالـة  اجلرميـة  انعقاد الـدورة الـسابقة للجنـة منـع        منذ  ) املكتب(واجلرمية   باملخدِّرات
 املمتلكــات حلمايــة اجلنائيــة والعدالــة اجلرميــة منــع جمــال يف خــذةاملتَّ التــدابري فيمــا يتعلــق بتعزيــز
 لفريـق اخلـرباء احلكـومي الـدويل          اجتمـاع ثـانٍ    وتشمل تلك األنشطة عقـدَ    . الثقافية من االجتار  

  اجمللـس  بنـاًء علـى تكليـف مـن       ،   باحلماية من االجتار باملمتلكات الثقافيـة      املفتوح العضوية املعين  
؛ واجلهــوَد املبذولــة مــن أجــل ٢٠١١/٤٢ و٢٠١٠/١٩واالجتمــاعي يف توصــيتيه  االقتــصادي

 باملمتلكـات  باالجتـار  املتعلقـة  اجلنائيـة  والعدالـة  اجلرميـة  منـع  لتدابري حمدَّدة توجيهية مبادئ وضع
ــة شاورات بــشأن جــدوى املعاهــدة الثقافيــة؛ وإجــراَء مــ  ــهاك جــرائم ملنــع النموذجي  التــراث انت

منقولـة، والتحـسينات الـيت ميكـن إدخاهلـا عليهـا؛             ممتلكات شكل يف املوروث للشعوب الثقايف
مناقــشة مــشتركة بــشأن االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة أجراهــا فريــق اخلــرباء احلكــوميني وتنظــيَم 

خـالل الـدورة الـسادسة    نية والفريـق العامـل املعـين بالتعـاون الـدويل        العامل املعين باملساعدة التق   
الوطنيـة، الـيت ُعقـدت مـن         عـرب  املنظَّمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية يف األطراف ملؤمتر
؛ والتعــاون مــع ســائر املنظمــات الدوليــة املعنيــة يف   ٢٠١٢أكتــوبر / تــشرين األول١٩ إىل ١٥

  .الثقافية باملمتلكات اراالجت من جمال احلماية
الفائـدة  عـن   تعليقـات   رة األمانـة بـشأن ال     وينبغي أن ُتقَرأ هذه الوثيقة باملوازاة مع مـذكّ          -٢

احملتَملة للمعاهـدة النموذجيـة ملنـع جـرائم انتـهاك التـراث الثقـايف للـشعوب املـوروث يف شـكل                      
 اجتمـاع  وتقريـر ) E/CN.15/2013/22 (ممتلكات منقولة والتحسينات الـيت ميكـن إدخاهلـا عليهـا       

ــق ــة املعــين اخلــرباء فري ــة، باملمتلكــات االجتــار مــن باحلماي ــا يف املعقــود الثقافي    إىل ٢٧ مــن فيين
توصـيات فريـق    ن  ، الـذي يتـضمّ    )UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/4 (٢٠١٢ يونيـه /حزيران ٢٩

  . ذلك االجتماعاخلرباء يف
    

  العضوية  املفتوح الدويل احلكومي اخلرباء فريق نتائج اجتماع  -ثانياً  
  الثقافية، الذي ُعقد يف فيينا  باملمتلكات االجتار من املعين باحلماية

    ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩ إىل ٢٧من 
 اجمللـــس االقتـــصادي مبـــا قـــضى بـــه ٦٦/١٨٠ العامـــة يف قرارهـــا رحَّبـــت اجلمعيـــةُ  - ٣

يـق اخلـرباء    عقد اجتماع إضايف واحد علـى األقـل لفر        من   ٢٠١٠/١٩واالجتماعي يف قراره    
احلكــومي الــدويل املفتــوح العــضوية املعــين باحلمايــة مــن االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة، الــذي  

 واجلهـات املاحنـة      األعـضاءَ  الدولَ عت وشجَّ أُنشئ يف إطار جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،       
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يف  رباءتوصـيات فريـق اخلـ      تنفيـذ  بـشأن  عمليـة  مقترحـات  اللجنـة  إىل مأن تقـدِّ  األخرى على   
 مـع  االقتـضاء،  ، عنـد  ٢٠٠٩نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٦ إىل   ٢٤االجتماع الـذي عقـده مـن        

انظـر  ( املتبادلـة  القانونيـة  واملـساعدة  الدويل والتعاون التجرمي جلوانب الواجب االهتمام إيالء
 يف فيينــا مــن التــايلوعقــد فريــق اخلــرباء اجتماعــه ). UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2الوثيقــة 

  .٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩ىل  إ٢٧
وقــد نــاقش فريــق اخلــرباء يف ذلــك االجتمــاع وصــاغ مقترحــات عمليــة بــشأن تنفيــذ      -٤

  .، عند االقتضاء٢٠٠٩التوصيات اليت صيغت يف اجتماعه األول، الذي ُعقد يف عام 
مشروع مبادئ توجيهية بشأن تدابري منـع اجلرميـة         وفضالً عن ذلك، ناقش فريق اخلرباء         -٥

، الـيت ُعرضـت علـى اخلـرباء، بـالتزامن مـع       لة اجلنائية املتعلقـة باالجتـار باملمتلكـات الثقافيـة     والعدا
  .مشاورات مع الدول األعضاء، الستطالع تعليقاهتم وآرائهم بشأن ذلك املشروع

وعالوة على ذلك، نظـر فريـق اخلـرباء يف اآلراء الـيت أعـرب عنـها اخلـرباء احلكوميـون                       -٦
 الثقــايف التــراث انتــهاك جــرائم ملنــع النموذجيــة املعاهــدة نيــة اســتعراضاملــشاركون بــشأن إمكا

  .منقولة ممتلكات شكل يف املوروث للشعوب
 عقــد إمكانيــة يف اللجنــة تنظــر بــأن اخلــرباء، يف مجلــة مــا أوصــى بــه،  فريــق وأوصــى  - ٧

  .املسائل تلك يف النظر من مواصلة األعضاء الدول متكني بغية اخلرباء لفريق آخر اجتماع
 عـرب  املنظمـة  اجلرميـة  ملكافحـة  املتحـدة  األمم اتفاقيــة فــي األطراف ؤمتــرم  لقرار ووفقاً  -٨

 اخلــرباء يف املناقــشة فريــق عــاتاجتما عــن املنبثقــة والنتــائج ُدرســت التوصــيات ،٥/٧ الوطنيــة
 املعـين  العامـل  احلكـوميني  اخلـرباء  فريـق الـيت أجراهـا      الثقافية املمتلكاتاالجتار ب شأن  ب املشتركة
ــة باملــساعدة ــدويل، الــيت ُعقــدت خــالل دورة املــؤمتر    بالتعــاون املعــين العامــل والفريــق التقني ال
  .السادسة

    
لتدابري منع اجلرمية والعدالة  مبادئ توجيهيةاألنشطة الرامية إىل وضع   -ثالثاً  

    االجتار باملمتلكات الثقافيةب املتعلقةاجلنائية 
، ٢٠١١/٤٢ و٢٠١٠/١٩طلـــب اجمللـــُس االقتـــصادي واالجتمـــاعي، يف قراريـــه       - ٩

ــةُ العامــة يف قرارهــا   ــهوالي إطــار يف يقــوم املكتــب،  ، أن٦٦/١٨٠واجلمعي ــشاور ت  مــع وبالت
 والعلـم  للتربيـة  املتحـدة  األمم منظمة مع االقتضاء، حسب الوثيق، وبالتعاون األعضاء الدول
 املنظمـات  مـن  وغريمهـا ) اإلنتربـول  (اجلنائيـة  للـشرطة  الدوليـة  واملنظمـة ) اليونـسكو  (والثقافة
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 منـع   بريلتـدا استكشاف سـبل وضـع مبـادئ توجيهيـة حمـدَّدة            خبطوات منها    املختصة، الدولية
  . باالجتار باملمتلكات الثقافيةاملتعلقةاجلرمية والعدالة اجلنائية 

ــد يف تــشرين        -١٠ ووفقــاً لــذلك التكليــف، أعــّد املكتــب، خــالل اجتمــاع غــري رمســي ُعِق
 )١( وضّم جمموعة واسـعة مـن اخلـرباء، مـشروعاً أولَ للمبـادئ التوجيهيـة،               ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

وعـرض املكتـب، بعـد إجـراء مزيـد مـن املـشاورات مـع                . اريوذلك مبساعدة من خـبري استـش      
الدول األعضاء، مشروع املبادئ التوجيهية على فريق اخلرباء يف اجتماعـه الـذي ُعقـد يف فيينـا                  

  .٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩ إىل ٢٧من 
ــة، عــن قلقــه      -١١  إزاء وأعــرب فريــق اخلــرباء، لــدى اســتعراض مــشروع املبــادئ التوجيهي

 املتزايــد اء التــوّرطســيما مــن جــّر وال لــذي تتعــرض لــه املمتلكــات الثقافيــة، التهديــد ا خطــورة
 وأبـرز بعـض اخلـرباء أمهيـة املبـادئ           .بتلـك املمتلكـات    االجتـار  يف املنظَّمة اإلجرامية للجماعات

ــصوغها     ــوم ل ــى العم ــدهم عل ــدوا تأيي ــة وأب ــ. التوجيهي ــى وأكَّ ــسيطها ضــرورة د آخــرون عل  تب
 .املعنيـة  الدوليـة  املنظمـات  سـائر  القائمـة ومـع جهـود      الدوليـة  ونيةالقان الصكوك مع ومواءمتها

. مت توصـيات حمـدَّدة لتحـسينها   وقد نوقش عدد من املبادئ التوجيهية مناقشة مستفيضة، وقُدِّ 
  .بشأن املبادئ التوجيهية األعضاء الدول مع املشاورات وطُلب إىل األمانة أن تواصل

   ٢٠١٢أغــسطس / آب٦ختني تني املــؤرَّني الــشفويطلبــت األمانــة، بواســطة املــذكرت و  - ١٢
 تزويـــدها مبزيـــد مـــن التعليقـــات علـــى مـــشروع املبـــادئ  ،٢٠١٢أكتـــوبر / تـــشرين األول٩و

  . والصني٧٧أيضاً من جمموعة الـــ و)٢(، دولة عضوا١٧ًت ردوداً من وقد تلقَّ. التوجيهية
وم لــصوغ تلــك ولــئن كانــت الــدول قــد أعربــت يف ردودهــا عــن تأييــدها علــى العمــ    -١٣

مت غالبيـة   فقـد قـدَّ   .  التعليقات الواردة منها قد تباينـت تباينـاً شـديداً          املبادئ التوجيهية، إال أنَّ   
أو حـذف بعـض املبـادئ       /أو دمـج و   /أو حتـسني و   /الدول مقترحات حمـدَّدة ترمـي إىل تعـديل و         

  .مت دولة واحدة مبقترح يدعو إىل إدراج مبدأ توجيهي إضايفوتقدَّ. التوجيهية
ــواب تعــرِض األســاس     ويتــضّم  -١٤ ــة أب ــة ثالث ــة بــصيغته احلالي ــادئ التوجيهي ن مــشروع املب

وقـد اقترحـت   . املنطقي لكل مبدأ توجيهي من املبادئ التوجيهية املقتَرحة، وخلفيَته ومـضموَنه        

                                                                    

 :العنوان التايل، متاح يف ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٤خ املشروع األول، املؤرَّ  )1(  
-organized/documents/org.unodc.www://http

pdf.2012_April_24_Guidelines_Draft/2012_1.EG_CCPCJ_UNODC/crime 

 إيطاليا، تركمانستان، اجلزائر، السلفادور، السويد، الصني، ،)اإلسالمية-مجهورية(إسرائيل، أملانيا، إيران   )2(  
 .فرنسا، كندا، مصر، املكسيك، نيجرييا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان
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واقترحت دولة واحـدة االستعاضـة عـن تلـك األبـواب بثالثـة              . أربع دول حذف تلك األبواب    
ــة، يتــصل   ــة فــصول عام ــشأن الوســائل  أحــدها باالتفاقي ــيت ب ــستخدم ال ــع حلظــر ُت  اســترياد ومن

ى منظمــة تتــولَّ (١٩٧٠مــشروعة لعــام  غــري بطــرق الثقافيــة املمتلكــات ملكيــة ونقــل وتــصدير
ى تتـولَّ (، ويتناول الثاين األدوات اليت تستخدمها اإلنتربول يف جمـال اإلنفـاذ             )اليونسكو صياغته 

مها الـدول   تقـدِّ ( يعرِض الثالـث لنمـاذج مـن أفـضل املمارسـات             نمابي،  )أمانة اإلنتربول صياغته  
 ).األعضاء

وأعربت إحدى الدول عن رأي مفاده أنه ال حاجة إىل املبادئ التوجيهيـة، بـالنظر إىل             -١٥
ــذهلا مــؤخراً    ــةاجلهــود الــيت بــدأت منظمــة اليونــسكو تب ــز اتفاقي  علــى ، وأن١٩٧٠َّســنة   لتعزي

  اتفاقيـة األمـم    وأشـارت دولـة أخـرى إىل أنَّ       . ود اليونـسكو  الدول، بـدل ذلـك، أن تـدعم جهـ         
الوطنيـة، وإن كانـت ال تتعـارض مـع املبـادئ التوجيهيـة،               عـرب  املنظَّمـة  اجلرمية ملكافحة املتحدة

  . حلماية املمتلكات الثقافية من االجتارر أساساً كافياًتوفِّ
ــدول أنَّ   -١٦ ــصر   ورأت بعــض ال ــي أن تقت ــة ينبغ ــادئ التوجيهي ــب    املب ــاول اجلوان ــى تن  عل

 منظمـــات دوليـــة أخـــرى، مثـــل اليونـــسكو     اإلجراميـــة لالجتـــار باملمتلكـــات الثقافيـــة، وأنَّ   
 .واإلنتربول، ينبغي أن ُتعىن باجلوانب األخرى من محاية املمتلكات الثقافية

مت بعض الدول مقترحات حمدَّدة بشأن الكيفيـة الـيت ينبغـي أن متـضي هبـا عمليـة                   وقدَّ  -١٧
فقد اقترحت إحداها أن ُتعـّد األمانـة صـيغة مـشروحة ملـشروع              . دماًادئ التوجيهية قُ  صوغ املب 

املبــادئ التوجيهيــة وتعّمَمهــا، مبــا يــشمل خالصــة وافيــة جلميــع التعليقــات الــواردة مــن الــدول   
ل أساساً ملداوالت اجتماع الحق لفريق اخلرباء، الذي سُتسند إليه مهمـة إعـداد              األعضاء تشكِّ 

 أي وثيقة هنائيـة ُتعـَرض علـى اللجنـة        إال أنَّ . صيغة هنائية واملوافقة عليها مث عرضها على اللجنة       
  .من أجل املوافقة عليها أو اعتمادها ينبغي أن تكون مثرة توافق يف اآلراء

 املبــادئ التوجيهيــة تتــسم بالــشمول  لــدول عــن رأي مفــاده أنَّوأعــرب ممثــل إحــدى ا  -١٨
وتفــي بــالغرض مــن حيــث وضــع تــدابري وطنيــة يف جمــال العدالــة اجلنائيــة ملكافحــة االجتــار            

 تلـك الدولـة بـصدد اختـاذ خطـوات العتمـاد تـشريعات يف                باملمتلكات الثقافيـة، وأشـار إىل أنَّ      
ر علــى بلــداهنم أن  إىل أنــه ســيكون مــن املتعــذّ ممثلــي بعــض الــدول أشــارواإال أنَّ. هــذا الــشأن

  .ق بعضاً من املبادئ التوجيهية مبقتضى ُنظمها القانونية الداخليةتطبِّ
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 أجراها اليت الثقافية باملمتلكات االجتار بشأن املشتركة املناقشة نتائج  -رابعاً  
 املالع والفريق التقنية باملساعدة املعين العامل احلكوميني اخلرباء فريق
    الدويل بالتعاون املعين
 عـرب  املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية يف األطراف الدول وفقاً لقرار مؤمتر    -١٩

 العامـل  والفريـق  التقنيـة  باملـساعدة  املعـين  العامـل  احلكـوميني  اخلـرباء  ، أجرى فريق ٥/٧الوطنية  
 ار باملمتلكـــات الثقافيـــة يفالـــدويل مناقـــشة مـــشتركة حـــول موضـــوع االجتـــ  بالتعـــاون املعـــين
  .السادسة املؤمتر دورة أثناء ،٢٠١٢ أكتوبر/األول تشرين ١٨
ض وقد نظر الفريقان العامالن، خالل تلك املناقـشة، يف التوصـيات والنتـائج الـيت متخَّـ        -٢٠

ــة العــضوية املفتــوح الــدويل احلكــومي اخلــرباء فريــق عنــها اجتماعــا  االجتــار مــن املعــين باحلماي
 علـى  الوطنيـة  عـرب  املنظَّمة اجلرمية مكافحة اتفاقيةَ األطراف الدول الثقافية، وتطبيق  لكاتباملمت

 .الثقافية اليت تستهدف املمتلكات اجلرائم

. واتفق الفريقـان العـامالن علـى جمموعـة مـن التوصـيات حظيـت الحقـاً بتأييـد املـؤمتر                      -٢١
  )٣(.وتروم تلك التوصيات تعزيز التطبيق العملي لالتفاقية

    
 الثقايف التراث انتهاك جرائم ملنع النموذجية املعاهدة العمل املنَجز بشأن  -خامساً  

    منقولة ممتلكات شكل يف املوروث للشعوب
 تقــدمي  مواصــلة إىل األعــضاء  ، الــدول٦٦/١٨٠العامــة، يف قرارهــا   اجلمعيــة  دعــت  -٢٢

 املـوروث  للـشعوب  الثقـايف  التراث انتهاك جرائم ملنع النموذجية املعاهدة على كتابةً، تعليقاهتا،
ــة، ممتلكــات شــكل يف ــا منقول ــشأن آراؤهــا ذلــك يف مب ــة جــدواها ب ــا احملتمل  مــن كــان إذا وم

 األمانـة  مـساعدة  بغـرض  ممكـن  وقـت  أقـرب  يف عليها حتسينات أيِّ إدخال يف النظر الضروري
 دورهتـا  يف اللجنـة  ىلوإ القـادم  اجتماعـه  يف اخلـرباء  فريق إىل لتقدميهما وتقرير حتليل إعداد على
  .والعشرين الثانية
رة شفوية تـدعوها إىل     مت على الدول األعضاء مذكّ     ُعمِّ ٢٠١٢مارس  / آذار ٢١ويف    -٢٣

ونظر الفريـق العامـل يف اجتماعـه الثـاين الـذي ُعقـد يف       . تقدمي آرائها بشأن املعاهدة النموذجية    
ويف ذلــك االجتمــاع  )٤(.راء يف التحليــل الــذي أجــراه املكتــب لتلــك اآل٢٠١٢يونيــه /حزيــران

                                                                    

 .CTOC/COP/WG.2/2012/4و CTOC/COP/WG.3/2012/5انظر الوثيقتني   )3(  

 .UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/2ة انظر الوثيق  )4(  
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 املعاهـدة  بـشأن  والتحليـل  العمـل  أوصى فريـق اخلـرباء اللجنـة بـأن تطلـب إىل املكتـب مواصـلة               
 مـن  ٨ للفقـرة  وفقـاً  األعـضاء  الـدول  سـتقّدمها  الـيت  اإلضافية التعليقات مراعاة النموذجية، مع 

  .٦٦/١٨٠ العامة اجلمعية قرار
    

ألمانة بغية تعزيز التعاون الدويل على محاية األنشطة اليت تضطلع هبا ا  -سادساً  
    املمتلكات الثقافية

ــى        -٢٤ ــة عل ــع شــركائه مــن املنظمــات املعني ــاون م ــب التع  االجتــار مكافحــة يواصــل املكت
 .الثقافية بتنفيذ برامج وأنشطة تروم تفادي االزدواجية وحشد املوارد باملمتلكات

يواصل املكتب االضـطالع     ،٢٠١٠/١٩ يواالجتماع االقتصادي اجمللس لقرار ووفقاً  -٢٥
 واإلنتربـول  الـدويل  املتـاحف  وجملـس  بدور شريك فاعل لـشبكة التعـاون الـيت تـضم اليونـسكو            

 جمــاالت يف للجمــارك العامليــة واملنظمــة) اليونيــدروا (اخلــاص القــانون لتوحيــد الــدويل واملعهــد
مجيــع املنظمــات الــشريكة إىل  وقــد ُدعيــت .وإعادهتــا واســتردادها الثقافيــة باملمتلكــات االجتــار

 وحــضرت اليونــسكو واملنظمــة. اجتماعــات املكتــب الــيت تناولــت االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة
 ٢٠١٢يونيـه  /للجمارك علـى اخلـصوص اجتمـاع فريـق اخلـرباء الـذي ُعقـد يف حزيـران              العاملية

  .واضطلعتا فيه بدور فاعل
 سـنة  عمـال اتفاقيـة   أعـين باسـتعراض     وحضر املكتب، بصفة مراقب، االجتمـاع األول امل         -٢٦

الـدول   واجتمـاعَ  مـشروعة  غـري  بطـرق  املـصدَّرة  أو املـسروقة  الثقافية باملمتلكات املتعلقة ١٩٩٥
 ونقـل  وتـصدير  استرياد ومنع حلظر ُتستخدم اليت بشأن الوسائل  ١٩٧٠ سنة األطراف يف اتفاقية  

  .٢٠١٢يونيه /ا يف باريس يف حزيرانمشروعة، اللذين ُعقد غري بطرق الثقافية املمتلكات ملكية
ــوعي       -٢٧ ــاء القــدرات وإذكــاء ال ــة حــول بن وشــارك املكتــب أيــضاً يف حلقــة عمــل إقليمي

ت حلقـة العمـل، الـيت استـضافتها         وضـمَّ . مبكافحة االجتار غري املـشروع يف املمتلكـات الثقافيـة         
 أمريكــا ، مــشاركني مــن جممــوع منطقــة ٢٠١٢أكتــوبر / تــشرين األول٢٥ إىل ٢٣ليمــا مــن 
 اجلرميـة  اتفاقيـة  م املكتـب يف حلقـة العمـل تلـك عرضـاً إيـضاحياً حـول اسـتخدام          وقـدَّ . الالتينية
 .باملمتلكات الثقافية املشروع غري االجتار حماربة ودور إنفاذ القانون يف املنظمة

 وشارك املكتب، يف الفترة املشمولة بالتقرير، يف مؤمتر حول األبعـاد الوطنيـة والدوليـة                -٢٨
وُعقـد املـؤمتر يف ميالنـو بإيطاليـا، يف          . ملنع ومكافحة االجتار غري املـشروع باملمتلكـات الثقافيـة         

والفنيـة   العلميـة  للشؤون الدويل االستشاري  حتت رعاية اجمللس   ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٦
 "سـتيال  يريكوفيد"اجلنائية، ومركز الدراسات     والعدالة اجلرمية ملنع املتحدة األمم التابع لربنامج 
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ــة ــة للعدال ــسياسة اجلنائي ــة وال ــة (اجلنائي ــة  جامع ــوطين واملركــز) ســاكرو كــووري الكاثوليكي  ال
 .االجتماعي والدفاع للوقاية

    
    التوصيات  -سابعاً  

 تـدعو  أن تـودّ  اللجنـة  لعـلَّ  هبـا،  االجتـار  ومنـع  الثقافيـة  املمتلكات محاية تعزيز أجل من  -٢٩
  :التالية التدابري اختاذ يف النظر إىل األعضاء الدول

  والدويل؛ واإلقليمي الثنائي الصعيد على تعزيز التعاون  )أ(  
ــد  )ب(   ــب تزويـ ــات املكتـ ــن  باملعلومـ ــصائية عـ ــات اإلحـ ــات والبيانـ ــار عمليـ  االجتـ

  اخلصوص؛ وجه على املنظَّمة اإلجرامية اجلماعات هبا تقوم اليت الثقافية باملمتلكات
أو  التدريبيــة مثــل الــربامج التقنيــة املــساعدة مــن باالحتياجــات املكتــب إبــالغ  )ج(  
 الثقافيــة باملمتلكــات االجتــار منــع حتــسني تــدابري أجــل مــن التــشريعات، صــياغة علــى املــساعدة

  ومكافحته؛
 انتـهاك  جـرائم  ملنـع  النموذجيـة  املعاهـدة  بـشأن  كتابـةً  التعليقات تقدمي مواصلة  )د(  
 جـدواها  بـشأن  اآلراء ذلـك  يف مبـا  منقولة، كاتممتل شكل يف املوروث للشعوب الثقايف التراث
 ممكـن  وقـت  أقـرب  يف عليهـا  حتـسينات  أيِّ إدخال يف النظر الضروري من كان إذا وما احملتملة
 احلكـومي  اخلـرباء  فريـق  إىل لتقـدميهما  وتقريـر  حتليـل  إعـداد  علـى  العامـة  األمانة مساعدة بغرض
   القــادم اجتماعــه يف الثقافيــة باملمتلكــات اراالجتــ مــن باحلمايــة املعــين العــضوية املفتــوح الــدويل
  جنة؛الل وإىل

ــتخدام  )ـه(   ــد اسـ ــات قواعـ ــصلة ذات واألدوات البيانـ ــبق الـــيت الـ ــعتها أن سـ  وضـ
 واملنظمـة  الـدويل  املتاحف وجملس واإلنتربول واليونيدروا اليونسكو مثل خمتصة دولية منظمات
  ات الثقافية؛للجمارك يف جمال مكافحة االجتار باملمتلك العاملية

 باملمتلكـات  االجتـار  مـن  باحلماية املعنية احلالية الدولية االنضمام إىل الصكوك    )و(  
 تكـن قـد فعلـت      مل عليهـا إن   أو التـصديق   املنظمـة،  اجلرميـة  مكافحـة  اتفاقيـة  سيما وال الثقافية،
  .بعُد، وتطبيقها ذلك
اخلرباء، حسبما أوصـى     فريقل آخر اجتماع عقد إمكانية تود أن تنظر يف     اللجنة ولعلَّ  -٣٠

  .٢٠١٢يونيه /يف حزيران ُعقد الذي اجتماعه يف به الفريق
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 التوجيهيـة  املبـادئ  وبالنظر إىل تباين اآلراء الواردة من الدول األعضاء بـشأن مـشروع     -٣١
 أن الثقافيـة، لعـل اللجنـة تـودّ        باملمتلكـات  باالجتـار  املتعلقـة  اجلنائيـة  والعدالـة  اجلرمية منع لتدابري
دماً، هبـدف ضـمان إمتـام عملـها بـشأن املبـادئ             بـشأن كيفيـة املـضي قُـ        بإرشـادات  األمانة تزّود

  .التوجيهية يف غضون مدة زمنية معقولة
  : اللجنة تود أيضاً أن تطلب إىل املكتب القيام مبا يليولعلَّ  -٣٢

 للـشعوب  الثقـايف  التـراث  انتـهاك  جـرائم  ملنع النموذجية أن يستعرض املعاهدة    )أ(  
األعــضاء، هبــدف  الــدول مــن الــواردة التعليقــات مبراعــاة منقولــة ممتلكــات شــكل يف املــوروث

  اقتراح صيغة منقَّحة وحمدَّثة للمعاهدة النموذجية على اللجنة؛
 تعزيـز  جمال يف التقنية املساعدة طلبها، على بناًء األعضاء، الدول إىل ميقدِّ أن  )ب(  
  الثقافية؛ املمتلكات حلماية اجلنائية والعدالة ةاجلرمي منع جمال يف املتخذة التدابري

اخلــرباء الــيت أصــدرها يف اجتماعــه املنعقــد يف  فريــق توصــيات ر تنفيــذأن ييــسِّ  )ج(  
  .٢٠١٢يونيه /حزيران

  


