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  االجتار  فريق اخلرباء املعين باحلماية من
  باملمتلكات الثقافية  

  االجتماع الثالث
         ٢٠١٤يناير / كانون الثاين١٧-١٥فيينا، 

      جدول األعمال املؤقَّت املشروح    
    تجدول األعمال املؤقَّ    

  :املسائل التنظيمية -١
  افتتاح االجتماع؛ )أ( 
  . ألعمالإقرار جدول األعمال وتنظيم ا )ب( 

الراميـة إىل    منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة       بشأن تدابري مشروع املبادئ التوجيهية احملدَّدة      -٢
  :االجتار باملمتلكات الثقافية مكافحة

  استراتيجيات املنع؛ : الفصل األول  )أ(  
  سياسات العدالة اجلنائية؛ : الفصل الثاين  )ب(  
  .التعاون: الفصل الثالث  )ج(  

  .  سبل العمل يف املستقبلمناقشة  -٣
  . مسائل أخرى  -٤
  . اعتماد التقرير  -٥
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    الشروح    
    املسائل التنظيمية  -١  

    افتتاح االجتماع  )أ(  
  ة يف ح اجتمـــاع فريـــق اخلـــرباء املعـــين باحلمايـــة مـــن االجتـــار باملمتلكـــات الثقافيـــ  ســـوف ُيفتـــَت

  .٠٠/١٠الساعة ، ٢٠١٤يناير / كانون الثاين١٥
    

    عمال وتنظيم األعمالول األإقرار جد  )ب(  
ــاعي     ــرار اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـ ــال املؤقَّـــت لالجتمـــاع عمـــالً بقـ  أُعـــدَّ جـــدول األعمـ

ــون ٢٠١٣/٣١ ــدابري املتَّ "، املعن ــز الت ــة    تعزي ــة حلماي ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال خــذة يف جمــال من
 منـع اجلرميـة والعدالـة        جلنةُ الذي أوصت ، و "املمتلكات الثقافية، وخباصة فيما يتعلق باالجتار هبا      

  .عليه لكي تعتمده اجلمعية العامةباملوافقة  االقتصادي واالجتماعي اجلنائية اجمللَس
    

الرامية  منع اجلرمية والعدالة اجلنائية بشأن تدابريمشروع املبادئ التوجيهية احملدَّدة   - ٢  
    االجتار باملمتلكات الثقافيةمكافحة   إىل

منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة        بـشأن تـدابري     دَّدة  احملـ توجيهيـة   البـادئ   املع  مـشرو  إعداد   جاءلقد  
 اجمللـس االقتـصادي      مـن   كـلٍّ  تكليـف مـن   تلبيـةً ل  االجتار باملمتلكات الثقافية    الرامية إىل مكافحة    
  .٦٦/١٨٠  قرارها يفواجلمعية العامة ٢٠١٠/١٩ واالجتماعي يف قراره

إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات      ، ٦٦/١٨٠ اطلبـت اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـ    فقـد  
 ، يف إطار واليته وبالتشاور مـع الـدول األعـضاء وبالتعـاون الوثيـق      ، أن يواصل  )املكتب(واجلرمية  

 مــع منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة واملنظمــة الدوليــة للــشرطة  ،حــسب االقتــضاء
بـشأن   سـبل وضـع مبـادئ توجيهيـة حمـدَّدة            دولية املختصة، حبثَ  اجلنائية وغريمها من املنظمات ال    

  .االجتار باملمتلكات الثقافية الرامية إىل مكافحةمنع اجلرمية والعدالة اجلنائية  تدابري
ــو ــاين نظَّ ــشرين الث ــوفمرب /م املكتــب يف ت ــا٢٠١١ًن ــشة     اجتماع ــق خــرباء غــري رمســي ملناق  لفري

. بــادل األمثلــة العمليــة وأفــضل املمارســات والتعليقــات  يل ولتمــشروع املبــادئ التوجيهيــة األوَّ 
 مـن مـشروع     حـة صـيغة منقَّ   ،٢٠١٢أبريل  / يف نيسان  ، عقب ذلك االجتماع    املكتب عدَّأَ كما

قـد يف   ضـت فيمـا بعـد خـالل االجتمـاع الثـاين لفريـق اخلـرباء الـذي عُ                  عرِاملبادئ التوجيهيـة استُ   
  .٢٠١٢يونيه  /حزيران
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ــن آ  ــدة مـ ــرة املمتـ ــشرين األول /بويف الفتـ ــسطس إىل تـ ــوبر /أغـ ــ٢٠١٢أكتـ ــب ، عمَّـ م املكتـ
 الــدول األعــضاء إىل تقــدمي دعــا فيهمــا) CU 2012/177 وCU 2012/136(مــذكرتني شــفويتني 

مــت ورقــة اجتمــاع   مِّوُع. دةمزيــد مــن التعليقــات بــشأن مــشروع املبــادئ التوجيهيــة احملــدَّ       
)UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2 (الـشفوية  املـذكرة   ها إىل جانـب      منـ  تـان حنقَّ م تانصيغو

جتمـاع  االبعض الدول األعضاء خـالل  قدَّمتها الثانية هبدف تقدمي حملة عامة عن التعليقات اليت   
  .الثاين لفريق اخلرباء

ــع التعليقـــــات      ــت األمانـــــة مجيـــ ــت الحـــــق، مجعـــ ــواردةويف وقـــ  يف ورقـــــة اجتمـــــاع   الـــ
)E/CN.15/2013/CRP.7(، الثانيــة والعـشرين للجنــة منــع   خـالل الــدورة  تلــك الورقــةمـت مُِّعو 

  .٢٠١٣أبريل /يف نيساناملعقودة اجلرمية والعدالة اجلنائية 
 علـى قـرار    االقتصادي واالجتماعي باملوافقة ين اجمللس  يف دورهتا الثانية والعشر    وأوصت اللجنةُ 

 لثقافيـة مايـة املمتلكـات ا    حل  اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة       منـع   املتخـذة يف جمـال     تـدابري تعزيز ال ن  أبش
سـبل  اسـتطالع   م احملـرز يف  بالتقـدُّ  اللجنة يف ذلـك القـرار    رحبتو ،لكي تعتمده اجلمعية العامة   

 ملـا   دت فيه على ضرورة التعجيل يف وضـع صـيغتها النهائيـة نظـراً             وضع املبادئ التوجيهية وشدَّ   
ر أن لـب إىل املكتـب يف ذلـك القـرا      وطُ. تكتسيه املسألة من أمهيـة لـدى مجيـع الـدول األعـضاء            

لكــي ا دإىل االنعقــاد جمَّــديــدعو فريــق اخلــرباء املعــين باحلمايــة مــن االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة   
، حـه نقِّ املبـادئ التوجيهيـة وت   مـشروعَ  ، خالل اجتماع ذلـك الفريـق،      الدول األعضاء  تستعرض

تعليقـات الـدول األعـضاء علـى مـشروع          ل مـن األمانـة       أحـدث عهـداً    جتميعـاً آخذة يف االعتبـار     
  . املبادئ التوجيهية
ــافة إىل  ــيغةوباإلضـ ــة املؤرَّ صـ ــادئ التوجيهيـ ــشروع املبـ ــسان مـ ــة نيـ ــل أ/خـ ــائر  ٢٠١٢بريـ وسـ

 إىل  املرجعيــةإلحــاالتلتتــضمن جتميعــاً ذات الــصلة، ســُتعرض علــى االجتمــاع وثيقــة  الوثــائق
ــاالـــــدول األعـــــضاء  تعليقـــــات ــة مـــــن   مبـــــدأكـــــل بـــــشأن واقتراحاهتـــ املبـــــادئ التوجيهيـــ

)UNODC/CCPCJ/EG.1/2014/2 (ت هذا إعداد جدول األعمال املؤقَّحىت وقت.   
    

    الوثائق    
مــشروع املبــادئ بــشأن  ا الــدول األعــضاء واقتراحاهتــتعليقــات إىل رجعيــةامل حــاالتلإلجتميــع 

االجتــار  مكافحــة الراميــة إىل منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة    بــشأن تــدابري التوجيهيــة احملــدَّدة  
   .)UNODC/CCPCJ/EG.1/2014/2( باملمتلكات الثقافية
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بـشأن  مـشروع املبـادئ التوجيهيـة احملـدَّدة      بشأن   الدول األعضاء    نجمموعة التعليقات الواردة م   
 االجتـــار باملمتلكـــات الثقافيـــة  الراميـــة إىل مكافحـــة   منـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة    تـــدابري

)E/CN.15/2013/CRP.7(.  
الراميـة إىل مكافحـة    منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  بشأن تدابري مشروع املبادئ التوجيهية احملدَّدة     

  .)UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2( االجتار باملمتلكات الثقافية
 االجتـــار الراميـــة إىل مكافحـــة منـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة بـــشأن تـــدابريمبـــادئ توجيهيـــة 

خـة  مؤرَّرة صـيغة مـسبقة غـري حمـرَّ     (ثقافيـة وغـريه مـن الـسلوكيات غـري املـشروعة             باملمتلكات ال 
  .)٢٠١٢ أبريل/نيسان

    
    مناقشة سبل العمل يف املستقبل  - ٣  

ــق اجمللــس         ــأن يواف ــة والعــشرين ب ــا الثاني ــة يف دورهت ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــة من أوصــت جلن
تعزيـز التـدابري املتخـذة      "ية العامـة بعنـوان      االقتصادي واالجتماعي على قرار لكي تعتمده اجلمع      

يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة حلمايـة املمتلكـات الثقافيـة، وخباصـة فيمـا يتعلـق باالجتـار                     
ع أن تعتمـده اجلمعيـة   ومـن املتوقَّـ  ) ٢٠١٣/٣١باعتباره القرار   (هذا القرار   اجمللس  واعتمد  . "هبا

   .العامة خالل دورهتا الثامنة والستني
 القرار، ضمن مجلة أمـور، أن يـدعو مـرة أخـرى إىل عقـد اجتمـاع       ذلكلب إىل املكتب يف  وطُ

منع اجلرميـة والعدالـة     احملدَّدة بشأن تدابري    ملبادئ التوجيهية   لفريق اخلرباء بغرض وضع مشروع ا     
 جلنـة منـع    االجتار باملمتلكات الثقافية يف صيغته النهائيـة وتقدميـه إىل        الرامية إىل مكافحة  اجلنائية  

  . اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا الثالثة والعشرين
ــك، طُ  ــباإلضــافة إىل ذل ــم      ِل ــة األم ــؤمتر األطــراف يف اتفاقي ــاه م ــسترعي انتب ــة أن ت ب إىل األمان

ال كفالـة التنفيـذ الفعَّـ     " املعنـون    ٦/١ بقـراره     عمالً ،املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية     
 إىل  ،"مم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا                التفاقية األ 

  .املبادئ التوجيهية بعد اعتمادها
    

    اعتماد التقرير  - ٥  
  .  عن اجتماعه، تتوىل األمانة إعداد مشروعهسوف يعتمد فريق اخلرباء تقريراً
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    املرفق
    تنظيم األعمال املقترح    

  العنوان أو الوصف
بند جدول 
  التاريخ والوقت  األعمال

  يناير/ كانون الثاين١٥األربعاء،   
  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠  )أ (١  افتتاح االجتماع

   )ب (١  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال

 بشأن تدابريمشروع املبادئ التوجيهية احملدَّدة 
الرامية إىل مكافحة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

  متلكات الثقافيةاالجتار بامل

٢   

  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥  ) أ (٢  استراتيجيات املنع : الفصل األول
  يناير/ كانون الثاين١٦اخلميس،   

  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠ ) ب (٢  سياسات العدالة اجلنائية : الفصل الثاين
  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥  ) ج (٢  التعاون : الفصل الثالث

  يناير/ كانون الثاين١٧اجلمعة،   
  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠  ٣   يف املستقبل مناقشة سبل العمل

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

 


