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*1387693*
 

  فريق اخلرباء املعين باحلماية من االجتار 
  الثقافية باملمتلكات   

  االجتماع الثالث
  ٢٠١٤كانون الثاين/يناير  ١٧-١٥فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقت ٢البند 

  احملددة بشأن تدابريمشروع املبادئ التوجيهية 
  الرامية إىل مكافحةمنع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

      الثقافية متلكاتباملاالجتار 
 االدول األعضاء واقتراحا جتميع لإلحاالت املرجعية إىل تعليقات    

منع اجلرمية  بشأن تدابريمشروع املبادئ التوجيهية احملددة  بشأن
      الرامية إىل مكافحة االجتار باملمتلكات الثقافيةوالعدالة اجلنائية 

  رة من األمانةمذكِّ    
  

    مةمقد  -أوالً  
مـن   احملـددة ت األمانة هذه املذكرة تيسرياً الستعراض مشـروع املبـادئ التوجيهيـة    عدأ  -١

ــة يف          ــن االجتــار باملمتلكــات الثقافي ــة م ــين باحلماي ــدويل املع ــق اخلــرباء احلكــومي ال ــب فري جان
ورد مـن الـدول األعضـاء مـن     اجتماعه الثالث، آخذاً يف اعتباره اخلالصة اليت أعدا األمانة ملا 

وعمالً بقرار الـس االقتصـادي واالجتمـاعي    احملددة قات على مشروع املبادئ التوجيهية تعلي
، بغية وضع مشروع تلك املبادئ يف صيغته النهائيـة وتقدميـه إىل جلنـة منـع اجلرميـة      ٢٠١٣/٣١

  .والعدالة اجلنائية يف دورا الثالثة والعشرين
                                                           

  * UNODC/CCPCJ/EG.1/2014/1. 
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ــايل:       -٢ ــى النحــو الت ــة عل ــت الوثيق ــد ُهيِكلَ ــادئ      ‘١‘وق ــص مشــروع املب ــى ن ــوي عل حتت
 نيسـان/  ٢٤، حسـبما تـرد يف الصـيغة االسـتباقية غـري املنقحـة الـيت صـدرت يف         احملددةالتوجيهية 

(")٢٠١٢نيسـان/أبريل   ٢٤"صيغة ــ ب(يشار إليها فيما يلي  ٢٠١٢ريل أب
1

ناقشـها فريـق    والـيت  )١
على نص مشروع املبـادئ   أيضاً حتتوي ‘٢‘؛ ٢٠١٢اخلرباء يف دورته املعقودة يف حزيران/يونيه 

الـيت   ،UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2، بصـيغته الـواردة يف الوثيقـة    احملددةالتوجيهية 
؛ ٢٠١٢د النص املنبثـق عـن مناقشـات فريـق اخلـرباء يف دورتـه املعقـودة يف حزيران/يونيـه         جتسِّ

ل األعضـاء بشـأن كـل مبـدأ     حتتوي على إحاالت مرجعية إىل التعليقات املقدمة من الـدو  ‘٣‘
ــوجيهي؛  ــى   ‘٤‘ت ) وال علــى "جــدول احملتويــات"   ٣و ٢"املقدمــة" (الصــفحتني  ال حتتــوي عل
الـنص   ال علـى )، و٨٧إىل  ٨٤على "فهـرس املبـادئ التوجيهيـة" (الصـفحات     ال )، و٤ (الصفحة

 ٢٠١٢نيســان/أبريل  ٢٤املتعلــق باألســاس املنطقــي واخللفيــة واحملتــوى، الــيت تضــمنتها صــيغة  
  .احملددةملشروع املبادئ التوجيهية 

التعليقـات الـيت    ‘١‘مة مـن الـدول األعضـاء:    د هذه الصيغة املعلومات التالية املقدوجتسِّ  -٣
دة  نها خالصة التعليقات الواردة من الدول األعضاء بشأن مشروع املبادئ التوجيهيـة  تتضماحملـد

الثقافيـة، الـيت    االجتـار باملمتلكـات   الراميـة إىل مكافحـة  ة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـ   بشأن تدابري
املعقــودة يف  والعشــرين، ُعرضــت علــى جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف دورــا الثانيــة        

تلقتها األمانة يف تشرين الثاين/نوفمرب  ُحدِّثت بإضافة تعليقات أخرى وقد، ٢٠١٣نيسان/أبريل 
٢٠١٣ (E/CN.15/2013/CRP.7/Rev.1)بعض التعليقات ‘٢‘و ؛ مة من الـدول األعضـاء إىل   املقد

  .UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2األمانة، بصيغتها الواردة يف الوثيقة 
الدول األعضاء مل ُتعـرب صـراحةً عـن موافقتـها الرضـائية علـى        وجتدر اإلشارة إىل أنَّ  -٤

   من صيغيت مشروع املبـادئ التوجيهيـة احملـد ـ  .دةأيا الـدول األعضـاء      أما التعليقـات الـيت أبـد
ر حتتـه إىل  ويشـري الـنص املسـطَّ    .فترد ضمن إطار املواضيع العامة ويف سياق كل مبدأ تـوجيهي 

، UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2تعــديالت مقترحــة يف الصــيغة الــواردة يف الوثيقــة  
الدولـة العضـو    أنَّ إىلدمج" بـ "اقتراح و" "نص بديل العبارتان ريشوُت .نسبةً إىل الصيغة السابقة

  .مت مقترحات، خارج نطاق التعليقاتداملعنية قَ
    

                                                           
-www.unodc.org/documents/organizedمتاحة يف املوقع:  )١(  

crime/UNODC_CCPCJ_EG.1_2012/Draft_Guidelines_24_April_2012.pdf.  
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    التعليقات ذات الطابع العام  -ثانياً  
 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

 ٦٧إىل  ٦٥و ٢٧إىل ٢٦اخلالصة، الصفحات  إسرائيل
 ٦٧إىل ٦٥و ٢٠اخلالصة، الصفحات  ملانياأ

 ٢٦إىل ٢٤اخلالصة، الصفحات سالمية)اإل-ة(مجهوريإيران 
 ٣٢إىل ٢٩اخلالصة، الصفحات  إيطاليا

 ٥٧اخلالصة، الصفحة  تركمانستان
 ٤اخلالصة، الصفحة  اجلزائر

 ١٦اخلالصة، الصفحة  السلفادور
 ٥٧و ٥٦ اخلالصة، الصفحتان السويد
 ١٥و ١٤اخلالصة، الصفحتان  الصني
 ٦٧إىل ٦٥و ١٧حات اخلالصة، الصف فرنسا
(كندا

2

 ٦٧إىل ٦٥و ٥اخلالصة، الصفحات  )٢
 ٦٥إىل ٦٣اخلالصة، الصفحات   ٧٧جمموعة الـ

 ١٥اخلالصة، الصفحة  مصر
 املتحدة لربيطانيا العظمىاململكة 

(يرلندا الشماليةوأ  
3

٣( 
 ٧٤و ٦٧إىل ٦٥اخلالصة، الصفحات 

 ٦٧إىل ٦٥اخلالصة، الصفحات  النمسا
 ٥٦خلالصة، الصفحة ا نيجرييا
(األمريكية املتحدة الواليات

4

 ٦٧إىل  ٦٥و٥٩و ٥٨اخلالصة، الصفحات )٤
 ٦٧ىل إ ٦٥و٥٠و ٤٩اخلالصة، الصفحات  اليابان
     ٢٣اخلالصة، الصفحة  اليونان

                                                           
من مشروع املبادئ وكذلك  ٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤غة املؤرخة قدمت كندا تعليقات على كل من الصي )٢(  

حزيران/يونيه  ٢٩، واملؤرخة UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2على صيغتها الواردة يف الوثيقة 
. وأعربت كندا عن تأييدها، من حيث املبدأ، ألجزاء ذلك املشروع اليت مل ُتقدِّم تعليقات بشأا. ٢٠١٢

 لى هذه الوثيقة بكاملها.وهذا ينطبق ع
قدمت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية تعليقات على الصيغة الواردة يف الوثيقة  )٣(  

UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2  خةوأعربت اململكة املتحدة ٢٠١٢حزيران/يونيه  ٢٩املؤر .
بادئ التوجيهية احملددة اليت مل ُتقدِّم تعليقات بشأا. وهذا عن تأييدها، من حيث املبدأ، ألجزاء مشروع امل

 ينطبق على هذه الوثيقة بكاملها.
 /UNODC/CCPCJ/EG.1/2012قدمت الواليات املتحدة األمريكية تعليقات على الصيغة الواردة يف الوثيقة   )٤(  

CRP.2/Rev.2  خةتحدة عن موافقتها العامة على حمتوى . وأعربت الواليات امل٢٠١٢حزيران/يونيه  ٢٩املؤر
 البنود اليت مل ُتقدِّم تعليقات بشأا، حسبما هو مبين يف تلك الوثيقة. وهذا ينطبق على هذه الوثيقة بكاملها.
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اجلرمية  تدابري منعشأن ب احملددةالتعليقات على العنوان: املبادئ التوجيهية   -ألف  
االجتار باملمتلكات الثقافية وغريه من  الرامية إىل مكافحةة والعدالة اجلنائي

    )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤السلوكيات غري املشروعة (الواردة يف صيغة 
 علـى النحـو التـايل:    UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2يرد العنوان يف الوثيقة   -٥
"al justice responses with respectguidelines for crime prevention and crimin specificDraft  

to trafficking in cultural property". العنوان: مت الدول التالية تعليقات على هذاوقد    
  

 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

 ٦٦و٢٧ الصفحتان اخلالصة، إسرائيل
 ٦٦و٢٠ الصفحتان اخلالصة، أملانيا
٦٦صفحة الاخلالصة،  فرنسا
 ٦٦و٥ الصفحتان اخلالصة، داكن

٦٦اخلالصة، الصفحة اململكة املتحدة
 ٦٦ الصفحةاخلالصة،  النمسا

 ٦٦و٦٠ اخلالصة، الصفحتانالواليات املتحدة
     ٦٦و٥٠ الصفحتان اخلالصة، اليابان

  )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤ من صيغة ٣و ٢مة (الصفحتان التعليقات على املقد  - باء  
٦-  مة:دول التالية تعليقات على املقدِّمت القد  

 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء
٢٠اخلالصة، الصفحة  ملانياأ

 ١٧اخلالصة، الصفحة  فرنسا
     ]نص بديل[ ٦و٥اخلالصة، الصفحتان  كندا

نيسان/أبريل  ٢٤التعليقات على األجزاء املتعلقة باألساس املنطقي لصيغة   - جيم  
    هااوحمتو وخلفيتها ٢٠١٢

٧-  نيسـان/  ٢٤مت الدول التالية تعليقات على النص املتعلق باألساس املنطقي بصـيغة  قد 
  أبريل وخلفيتها وحمتواها:

 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

 ٦٦و٢٦ الصفحتان اخلالصة، إسرائيل
 ٦٦و٢٠ الصفحتان اخلالصة، أملانيا

٢٥الصفحة  اخلالصة،إسالمية)-إيران (مجهورية
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 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

 ٦٦و١٧ الصفحتان اخلالصة، فرنسا
 ٦٦و٥و٤اخلالصة، الصفحات  كندا

٦٣اخلالصة، الصفحة ٧٧جمموعة الـ
٦٦اخلالصة، الصفحة اململكة املتحدة

٦٦اخلالصة، الصفحة  النمسا
 ٦٦و ٦٣و ٦٢و٥٩اخلالصة، الصفحات الواليات املتحدة

     ٦٦و٥٠ الصفحتان اخلالصة، اليابان
    استراتيجيات املنع :التعليقات على الفصل األول  -ثالثاً  
    مجع املعلومات والبيانات :الباب األول  -ألف  

  ينبغي للدول أن تنظر يف إنشاء وتطوير قوائم جرد  - ١املبدأ التوجيهي   - ١  
  حلصر املوجودات من املمتلكات الثقافية ذات الصلة (مثلما ورد يف صيغة 

    )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤
املمتلكـات   إنشـاء وتطـوير قـوائم جـرد    ينبغـي للـدول أن تنظـر يف     -١املبدأ التوجيهي   -٨

(مثلمـــا ورد يف الوثيقـــة  بغـــرض محايـــة تلـــك املمتلكـــات مـــن االجتـــار الثقافيـــة ذات الصـــلة، 
UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2(.  

 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

٢٧حة اخلالصة، الصف إسرائيل
٢١اخلالصة، الصفحة  أملانيا
اقتراح [ ٣٦و٣٥اخلالصة، الصفحات  إيطاليا

 ]٥٣و ٤٩و٤٨و ٣٧و ٣إىل  ١بدمج
١٦اخلالصة، الصفحة   السلفادور

 ]نص بديل[ ٦اخلالصة، الصفحة  كندا
      ٧٣و٧٢اخلالصة، الصفحتان   املكسيك

بشأن  ء وتطوير قواعد بياناتينبغي للدول أن تنظر يف إنشا - ٢املبدأ التوجيهي   - ٢  
 املسروقة رة أو املستوردة بصورة غري مشروعة أور ا أو املصداملمتلكات الثقافية املتج

مشروعة   املُتاجر ا بصورة غري واملستخرجة بصورة غري مشروعة أ أو املنهوبة أو
    )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤(مثلما ورد يف صيغة  املفقودة  أو
  :) ينبغي للدول أن تنظر يف ما يلي٥٣و ٣٧و ٣مع  ُدِمج( -٢وجيهي املبدأ الت  -٩
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استحداث إحصاءات عن استرياد املمتلكات الثقافية، أو حتسـني اإلحصـاءات     (أ)  
  املوجودة؛
استحداث إحصاءات عن اجلرائم اإلداريـة واجلنائيـة املرتكبـة حبـق املمتلكـات        (ب)  

  الثقافية، أو حتسني اإلحصاءات املوجودة؛
إنشاء قواعد بيانات وطنية بشأن االجتار باملمتلكات الثقافية ومـا يتصـل بـذلك      (ج)  

املنهوبـة   /املمتلكات الثقافية املصدرة أو املستوردة بصورة غري مشروعة أو املسروقة أوجرائممن 
  أو املتاجر هبا بصورة غري مشروعة أو املفقودة، أو حتسني قواعد البيانات املوجودة؛

 سهام يف مجع البيانات على الصعيد الدويل عن االجتار باملمتلكـات الثقافيـة  اإل  (د)  
مكتـب   بـه  وما يتصل بذلك من جرائم، مـن خـالل استقصـاء اجتاهـات اجلرميـة الـذي يضـطلع       

 /UNODC/CCPCJ/EG.1/2012يف الوثيقـة ورد (مثلمـا   املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة   األمم

CRP.2/Rev.2(.  
 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

٢٧اخلالصة، الصفحة  إسرائيل
٢١اخلالصة، الصفحة  أملانيا
٣٣اخلالصة، الصفحة  إيطاليا
١٨اخلالصة، الصفحة  فرنسا
 ]نص بديل[ ٦اخلالصة، الصفحة  كندا

 ٧٤اخلالصة، الصفحة  اململكة املتحدة
 ٢اقتراح بدمج [ ٦٠اخلالصة، الصفحة الواليات املتحدة

 ]٥٣و ٣٧و٣و
٥٠اخلالصة، الصفحة  اليابان
نص [ ٧١و ٢٤و٢٣ اتاخلالصة، الصفح اليونان

     ]بديل
ينبغي للدول أن تنظر يف استحداث إحصاءات عن استرياد املمتلكات  -٣املبدأ التوجيهي   -٣  

افية املمتلكات الثق الثقافية وتصديرها، وكذلك عن اجلرائم اإلدارية واجلنائية املرتكبة حبق
    )٢٠١٢أبريل  نيسان/ ٢٤يف حتسني اإلحصاءات املوجودة (مثلما ورد يف صيغة  أو
 (مثلمــــــا ورد يف الوثيقـــــــة  )٥٣و ٣٧و ٢ مـــــــع ُدِمــــــج ( -٣أ التـــــــوجيهي داملبــــــ   -١٠

UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2(.  
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صفحة (صفحات) اخلالصةالدول األعضاء  
  ٣٢اخلالصة، الصفحة  إيطاليا
 ٧٤اخلالصة، الصفحة  املتحدة اململكة
     ٥٠اخلالصة، الصفحة  اليابان

ينبغي للدول أن تنظر يف إنشاء سلطة وطنية مركزية أو متكني سلطة  -٤املبدأ التوجيهي   -٤  
ورد يف صيغة  موجودة حالياً (و/أو اشتراع آليات أخرى) حلماية املمتلكات الثقافية (مثلما

    )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤
، يف إنشـــاء ســـلطة حســـب االقتضـــاءينبغـــي للـــدول أن تنظـــر،  -٤بـــدأ التـــوجيهي امل  -١١

ــة ــيق     وطنيـ ــتراع آليـــات أخـــرى) لتنسـ ــاً (و/أو اشـ ــودة حاليـ ــلطة موجـ ــة أو متكـــني سـ مركزيـ
(مثلمــا ورد يف الوثيقــة  االجتــار وغــريه مــن اجلــرائم ذات الصــلة املمتلكــات الثقافيــة مــن  محايــة

UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2(.  
صفحة (صفحات) اخلالصةالدول األعضاء  

٢١اخلالصة، الصفحة  أملانيا
 ٣٧و ٣٦و٣٢اخلالصة، الصفحات  إيطاليا

 ]٢٤و ٢٣و ١٠و٨إىل  ٤اقتراح بدمج [
 ]نص بديل[ ٦اخلالصة، الصفحة  كندا
٥١اخلالصة، الصفحة  اليابان     

    خلاصدور املؤسسات الثقافية والقطاع ا :الثاينالباب   - باء  
ينبغي للدول أن تنظر يف تشجيع املؤسسات الثقافية على اعتماد  - ٥املبدأ التوجيهي   - ١  

 ارسات الفضلى (مثلما ورد يف صيغةمدونات قواعد سلوك، وعلى تعميم املم
    )٢٠١٢نيسان/أبريل   ٢٤
ينبغي للدول أن تنظر يف تشجيع املؤسسات الثقافيـة علـى اعتمـاد     -٥املبدأ التوجيهي   -١٢

بشـأن سياسـات اقتنـاء املمتلكـات     مدونات قواعـد سـلوك، وعلـى تعمـيم املمارسـات الفضـلى       
  .)UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2(مثلما ورد يف الوثيقة  الثقافية

  
 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

 ٣٢اخلالصة، الصفحة  إيطاليا
]نص بديل[ ١١و٧و ٦اخلالصة، الصفحات  كندا
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 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

 ٥اقتراح بدمج [ ٧٤اخلالصة، الصفحة  ملكة املتحدةامل
  ]ونص بديل ٨و٦و

]٨إىل  ٥اقتراح بدمج [ ٦٠اخلالصة، الصفحة  الواليات املتحدة
     ٢٤اخلالصة، الصفحة   اليونان

ينبغي للدول أن تنظر يف تشجيع املؤسسات الثقافية والقطاع  - ٦املبدأ التوجيهي   - ٢  
صيغة  احلاالت املشبوهة (مثلما ورد يف اذ القانون عنإنف أجهزةاخلاص على إبالغ 

    )٢٠١٢نيسان/أبريل   ٢٤
ينبغــي للـدول أن تنظــر يف تشــجيع املؤسسـات الثقافيــة والقطــاع    -٦املبـدأ التــوجيهي    -١٣

اجتـار باملمتلكـات   اخلاص على إبـالغ أجهـزة إنفـاذ القـانون عـن حـاالت االشـتباه يف حـدوث         
  .)UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2يقة (مثلما ورد يف الوث الثقافية

    
 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

 ١١و٧تان اخلالصة، الصفح كندا
٦٠اخلالصة، الصفحة الواليات املتحدة

٢١اخلالصة، الصفحة  أملانيا     
ينبغي للدول أن تنظر يف تشجيع ودعم تدريب موظفي املؤسسات  - ٧املبدأ التوجيهي   - ٣  

الثقافية وكيانات القطاع اخلاص على تطبيق اللوائح التنظيمية اخلاصة باملمتلكات 
    )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤الثقافية (مثلما ورد يف صيغة 

ينبغـــي للـــدول أن تنظـــر يف تشـــجيع ودعـــم تـــدريب مـــوظفي    -٧املبـــدأ التـــوجيهي   -١٤
 املمتلكــات الثقافيــة قواعــد اقتنــاءاملؤسســات الثقافيــة وكيانــات القطــاع اخلــاص علــى تطبيــق   

  .)UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2(مثلما ورد يف الوثيقة 
  

 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

٢٧اخلالصة، الصفحة  إسرائيل
٢١اخلالصة، الصفحة  أملانيا
٣٢اخلالصة، الصفحة  إيطاليا
 ١١و٧اخلالصة، الصفحتان  كندا

٦٠، الصفحة اخلالصةالواليات املتحدة
 ٧١اخلالصة، الصفحة   اليونان
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مي خدمات اإلنترنت ومنظمي املناقصات ع مقدينبغي للدول أن تشج -٨املبدأ التوجيهي   -٤  
باألشياء الثقافية، باعتماد اإللكترونية عرب الشبكة العاملية على التعاون على منع االجتار 

      )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤يغة نات قواعد سلوك خاصة بذلك (مثلما ورد يف صمدو
 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

٢١اخلالصة، الصفحة  أملانيا
٦٠اخلالصة، الصفحة الواليات املتحدة

٥١اخلالصة، الصفحة  اليابان     
    الرصد :الباب الثالث  - جيم  

ادات لتصدير ينبغي للدول أن تنظر يف استحداث وتنفيذ نظام شه - ٩املبدأ التوجيهي   - ١  
 صيغة (حيثما يكون هذا ممكناً) (مثلما ورد يفلكات الثقافية، وكذلك الستريادها املمت
    )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤
وتنفيـــــذ قواعـــــد ينبغـــــي للـــــدول أن تنظــــر يف اســـــتحداث   -٩املبــــدأ التـــــوجيهي    -١٥

ت شـــهادات لتصـــدير املمتلكـــا مالئمـــة ملراقبـــة االســـترياد والتصـــدير، تشـــتمل علـــى إجرائيـــة
وكــــذلك الســــتريادها (حيثمــــا يكـــــون هــــذا ممكنــــاً) (مثلمــــا ورد يف الوثيقـــــة        الثقافيــــة، 

UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2(.  
  

 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

اقتراح [ ٤١إىل٣٨اخلالصة، الصفحات   إيطاليا
]٢٩إىل  ٢٥و ٢١و١٩و ١٧و ١١و ٩بدمج

 ]نص بديل[ ١٢و٧اخلالصة، الصفحتان  كندا
  ]نص بديل[ ٧٤اخلالصة، الصفحة  اململكة املتحدة
     ٦٠اخلالصة، الصفحة  الواليات املتحدة

ينبغي للدول أن تنظر يف إنشاء وتنفيذ برامج لرصد سوق املمتلكات  -١٠املبدأ التوجيهي   -٢  
    )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤الثقافية، مبا يف ذلك على اإلنترنت (مثلما ورد يف صيغة 

ــوجيهي    -١٦ ــدأ التــ ــذ     -١٠املبــ ــتحداث وتنفيــ ــر يف اســ ــدول أن تنظــ ــي للــ ــدابريينبغــ  تــ
ــد ــوق لرصـ ــة        سـ ــا ورد يف الوثيقـ ــت (مثلمـ ــى اإلنترنـ ــك علـ ــا يف ذلـ ــة، مبـ ــات الثقافيـ املمتلكـ

UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2(.  
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 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

 ١٢و٧اخلالصة، الصفحتان  كندا
 ٧٤اخلالصة، الصفحة  لكة املتحدةاملم
 ٦٠اخلالصة، الصفحة  يات املتحدةالوال
 ٥١اخلالصة، الصفحة  اليابان
     ٢٤اخلالصة، الصفحة  اليونان

  ينبغي للدول أن تنظر يف إنشاء وتنفيذ برامج إلجراء  - ١١املبدأ التوجيهي   - ٣  
   ا ورد يف صيغةحبوث بشأن املواقع األثرية ولرسم خرائطها ومراقبتها (مثلم

    )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤
ينبغـي للـدول أن تنظـر يف إنشـاء وتنفيـذ بـرامج إلجـراء حبـوث          -١١املبدأ التـوجيهي    -١٧

 بغيـة محايتـها مـن السـلب والنـهب واالجتـار      بشأن املواقع األثريـة ولرسـم خرائطهـا ومراقبتـها،     
  .)UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2(مثلما ورد يف الوثيقة 

    
    التثقيف وتوعية الناس :الباب الرابع  - دال  

  ينبغي للدول أن تنظر يف دعم وتشجيع محالت توعية عامة،  - ١٢املبدأ التوجيهي   - ١  
لدى عامة  يف ذلك عرب وسائط اإلعالم، لنشر ثقافة االعتناء باملمتلكات الثقافية مبا

    )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤الناس (مثلما ورد يف صيغة 
ينبغي للـدول أن تنظـر يف دعـم وتشـجيع محـالت توعيـة عامـة،         -١٢دأ التوجيهي املب  -١٨

لـدى   القلـق بشـأن االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة     عـالم، لنشـر ثقافـة    مبا يف ذلـك عـرب وسـائط اإل   
(مثلمـا ورد يف الوثيقـة    بغرض محاية تلك املمتلكات من السلب والنهب واالجتارالناس،  عامة

UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2(.  
  

 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

 ٢٧اخلالصة، الصفحة  إسرائيل
 ٣٢اخلالصة، الصفحة  إيطاليا
     ١٢و٧اخلالصة، الصفحتان  كندا
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    سياسات العدالة اجلنائية :التعليقات على الفصل الثاين  -عاًراب  
      التعليقات العامة  -ألف  

 اخلالصة صفحة (صفحات) ة العضوالدول

٢٠اخلالصة، الصفحة  أملانيا     
    النصوص القانونية الدولية :الباب األول  - باء  

ينبغي للدول أن تنظر يف اعتماد تدابري مضادة يف إطار القانون  - ١٣املبدأ التوجيهي   - ١  
 اجلنائي، ويف تطبيق الصكوك الدولية املوجودة (وخصوصاً اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة

صيغة   يف  ورد  رمية املنظمة عرب الوطنية) فيما يتعلق حبماية التراث الثقايف (مثلمااجل
    )٢٠١٢نيسان/أبريل   ٢٤
 جتـــرِّم االجتـــارتشـــريعات ينبغـــي للـــدول أن تنظــر يف اعتمـــاد   -١٣املبــدأ التـــوجيهي    -١٩

ــاً ألحكــام      ــه مــن جــرائم، وفق ــا يتصــل ب ــة وم ــة،  باملمتلكــات الثقافي ــة املنطبق  الصــكوك الدولي
وخصوصاً اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة) (مثلمـا ورد يف الوثيقـة        

UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2(.  
  

 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

٢٧اخلالصة، الصفحة  إسرائيل
]٤١و ١٣اقتراح بدمج [ ٢١اخلالصة، الصفحة  أملانيا
]٤١و ١٣اقتراح بدمج [ ٤٩صة، الصفحة اخلال إيطاليا
١٨اخلالصة، الصفحة  فرنسا
١٢اخلالصة، الصفحة  كندا

]٤١و ١٣اقتراح بدمج [ ٧٥اخلالصة، الصفحة  اململكة املتحدة
٥١اخلالصة، الصفحة  اليابان     

  ، ميكن للدول أن تنظر يف االستفادة يف جمال التعاون الثنائي - ١٤يهي املبدأ التوج  - ٢  
من معاهدة األمم املتحدة النموذجية ملنع جرائم انتهاك التراث الثقايف للشعوب 

    )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤يف شكل ممتلكات منقولة (مثلما ورد يف صيغة  املوروث
 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

٢٧اخلالصة، الصفحة  إسرائيل
 ٣٣و٣٢ اخلالصة، الصفحتان إيطاليا
١٨صة، الصفحة اخلال فرنسا
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    اجلرائم اجلنائية واإلدارية :الباب الثاين  - جيم  
ينبغي للدول أن تضع تعريفاً ملفهوم "املمتلكات الثقافية املنقولة"  - ١٥املبدأ التوجيهي   - ١  

    )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤ألغراض القانون اجلنائي (مثلما ورد يف صيغة 
 /UNODC/CCPCJ/EG.1يف الوثيقة  ردو (حمذوف) (مثلما -١٥املبدأ التوجيهي   -٢٠

2012/CRP.2/Rev.2(. 
 

 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

٢١اخلالصة، الصفحة  أملانيا
٢٧اخلالصة، الصفحة  إسرائيل
]نص بديل[ ٣٣و٣٢اخلالصة، الصفحتان  إيطاليا
٥١اخلالصة، الصفحة  اليابان   

أن تنظر يف تضمني تشريعاا اجلنائية حكماً ينص ينبغي للدول  - ١٦املبدأ التوجيهي   - ٢  
    )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤على جترمي االجتار باملمتلكات الثقافية (مثلما ورد يف صيغة 

أن ُتجرِّم، إىل أقصـى مـدى ممكـن يف إطـار نظمهـا      ينبغي للدول  -١٦املبدأ التوجيهي   -٢١
  :جتار باملمتلكات الثقافيةالقانونية الداخلية، األفعال التالية ذات الصلة باال

  ؛باملمتلكات الثقافيةاالجتار   (أ)  
ــة بصــورة غــري مشــروعة واســتريادها بصــورة غــري        (ب)   تصــدير املمتلكــات الثقافي
  ؛مشروعة
املفروضــة سـرقة املمتلكــات الثقافيــة، أو جعــل ســرقتها ظرفــاً مشــدِّداً للعقوبــة    (ج)  

  ؛على جرم السرقة العادية
  ؛ثرية والثقافية، و/أو التنقيب فيها بصورة غري مشروعةب املواقع األ  (د)  
جـرم االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة، أو مـا يتصـل بـه مـن          التآمر علـى ارتكـاب    (ه)  

  ؛جرائم، أو املشاركة يف مجاعة إجرامية منظمة لذلك الغرض
ــغ عــن حــاالت االشــتباه  اإلخــالل   (و)   حبــدوث اجتــار باملمتلكــات   بواجــب التبلي
  ؛أو جرائم تتصل بهالثقافية 
بواجب التبليغ عن اكتشاف مواقع أثرية أو العثور على لُقيات  اإلخالل  (ز)  

  ؛أثرية أو أشياء أخرى ذات أمهية ثقافية ُتذكر
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(مثلما ورد يف الوثيقة  مناولة املمتلكات الثقافية ومتويه طبيعتها  (ح)  
UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2(.  

  
 (صفحات) اخلالصةصفحة  الدول األعضاء

 ٢٧اخلالصة، الصفحة  إسرائيل
 ٢١اخلالصة، الصفحة  أملانيا
 ٣٤إىل ٣٢اخلالصة، الصفحات  إيطاليا
 ١٨اخلالصة، الصفحة  فرنسا
 ١٦تأييداً لدمج [ ١٢اخلالصة، الصفحة  كندا

   ]٢٤و ٢٣و ٢١و ١٩إىل

تأييداً [ ٧٥و ٧٤اخلالصة، الصفحتان   اململكة املتحدة
  ]٢٤و ٢٣و٢١و ١٩إىل  ١٦لدمج

 ١٦دمج اقتراح ب[ ٦٠اخلالصة، الصفحة  الواليات املتحدة
 ]٢٤و٢٣و ٢١و ١٩و١٧و

     ٥١اخلالصة، الصفحة  اليابان
 تضمني تشريعاا حكماً يجرم فعلَي ينبغي للدول أن تنظر يف - ١٧املبدأ التوجيهي   - ٣  

ا بصورة غري مشروعة (مثلما ورد يف صيغة تصدير املمتلكات الثقافية املنقولة واسترياده
    )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤
 /UNODC/CCPCJ/EG.1) (مثلما ورد يف الوثيقـة  ١٦مع  (ُدِمج -١٧املبدأ التوجيهي   -٢٢

2012/CRP.2/Rev.2(.  
    

 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

٢٧اخلالصة، الصفحة  إسرائيل
٢١اخلالصة، الصفحة  أملانيا

٣٤اخلالصة، الصفحة  يطالياإ
١٨اخلالصة، الصفحة  فرنسا
١٢اخلالصة، الصفحة  كندا

 ٧٤اخلالصة، الصفحة  اململكة املتحدة
٦٠اخلالصة، الصفحة الواليات املتحدة

٥١اخلالصة، الصفحة  اليابان     
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اً جيرم ينبغي للدول أن تنظر يف تضمني تشريعاا اجلنائية حكم - ١٨املبدأ التوجيهي   - ٤  
ل سرقة املمتلكات الثقافية املنقولة، أو جعلها ظرفاً مشدعداً للعقوبة املفروضة ف  

    )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤على جرم السرقة العادية (مثلما ورد يف صيغة 
 /UNODC/CCPCJ/EG.1الوثيقـة  مثلما ورد يف ) (١٦مع  (ُدِمج -١٨املبدأ التوجيهي   -٢٣

2012/CRP.2/Rev.2(.  
  
 صفحة (صفحات) اخلالصة لدول األعضاءا

٢٧اخلالصة، الصفحة  إسرائيل
٢١اخلالصة، الصفحة  أملانيا
٣٣اخلالصة، الصفحة  إيطاليا
١٨اخلالصة، الصفحة  فرنسا
١٢اخلالصة، الصفحة  كندا

 ٧٤اخلالصة، الصفحة  اململكة املتحدة
٥١اخلالصة، الصفحة  اليابان     

  ينبغي للدول أن تنظر يف تضمني تشريعاا حكماً ينص  - ١٩هي املبدأ التوجي  - ٥  
  ب املواقع األثرية والثقافية و/أو التنقيب غري املشروع (مثلما ورد   على جترمي
    )٢٠١٢نيسان/أبريل   ٢٤  يف صيغة

 /UNODC/CCPCJ/EG.1الوثيقـة  مثلما ورد يف ) (١٦مع  ج(ُدِم -١٩املبدأ التوجيهي   -٢٤

2012/CRP.2/Rev.2(.  
    

 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

٢٧اخلالصة، الصفحة  إسرائيل
٢١اخلالصة، الصفحة  أملانيا
 ٣٤و٣٣اخلالصة، الصفحتان  إيطاليا
١٨اخلالصة، الصفحة  فرنسا
١٢اخلالصة، الصفحة  كندا

 ٧٤اخلالصة، الصفحة  اململكة املتحدة
٦٠ اخلالصة، الصفحةالواليات املتحدة

٥١اخلالصة، الصفحة  اليابان     
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أفعاالً  تجرم أحكاماًنظر يف تضمني تشريعاا اجلنائية ينبغي للدول أن ت -٢٠املبدأ التوجيهي   -٦  
    )٢٠١٢ نيسان/أبريل ٢٤صيغة مثلما ورد يف ولة (أخرى ذات صلة باملمتلكات الثقافية املنق

 ر يف تضــمني تشــريعاا اجلنائيــة أحكامــاًول أن تنظــينبغــي للــد -٢٠املبــدأ التــوجيهي   -٢٥
ــرِّ ــة،     جتــ ــات الثقافيــ ــار باملمتلكــ ــلة باالجتــ ــرى ذات صــ ــاالً أخــ ــري  م أفعــ ــاجرة غــ ــل: املتــ  مثــ

 أو باملمتلكــات الثقافيــة وتزييــف املمتلكــات الثقافيــة واإلضــرار باملمتلكــات الثقافيــة   املشــروعة
  ــة املهر ــات الثقافيـــ ــاز املمتلكـــ ــها واحتيـــ ــال ختريبـــ ــن إمهـــ ــة عـــ ــا ورد يف ( بـــ ــة مثلمـــ الوثيقـــ

UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2(.  
  

 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

٢٧اخلالصة، الصفحة  إسرائيل
٢١اخلالصة، الصفحة  أملانيا
٣٢اخلالصة، الصفحة  إيطاليا
١٨اخلالصة، الصفحة   فرنسا
 ١٣و ١٢و٨و٧اخلالصة، الصفحات  كندا

 ]نص بديل[
 ٧٥اخلالصة، الصفحة  اململكة املتحدة
 ]نص بديل[ ٦٠اخلالصة، الصفحة الواليات املتحدة

٥٢اخلالصة، الصفحة  اليابان     
ينبغي الدول أن تنظر يف تضمني تشريعاا اجلنائية حكماً ينص  - ٢١املبدأ التوجيهي   - ٧  

  جتار باملمتلكات على جترمي التآمر أو املشاركة يف مجاعة إجرامية منظمة بغرض اال
    )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤صيغة مثلما ورد يف الثقافية أو ارتكاب جرائم متصلة به (

 /UNODC/CCPCJ/EG.1الوثيقـة  مثلما ورد يف ) (١٦(ُدِمج مع  -٢١املبدأ التوجيهي   -٢٦

2012/CRP.2/Rev.2(.  
 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

٢٧اخلالصة، الصفحة  إسرائيل
٢١اخلالصة، الصفحة  أملانيا

 ٥٧و٥٦ اخلالصة، الصفحتان السويد
١٢اخلالصة، الصفحة  كندا

  ٧٥و٧٤اخلالصة، الصفحتان  اململكة املتحدة
٦٠اخلالصة، الصفحة الواليات املتحدة

٥١اخلالصة، الصفحة  اليابان     
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االستدالل على علم  ينبغي للدول أن تنظر يف إتاحة إمكانية - ٢٢املبدأ التوجيهي   - ٨  
لة يف قاعدة بيانات متاحة لعامة اجلاين عندما تكون املمتلكات الثقافية املنقولة مسج

ا مهرالناس بأرة أو مستوردة بصورة غري مشروعة، أو مسروقة، بة، أو مصد
 منهوبة، أو مستخرجة بصورة غري مشروعة، أو متاجر ا بصورة غري مشروعة،  أو
    )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤صيغة مثلما ورد يف (مفقودة   أو
ينبغــي للــدول أن تنظــر يف إتاحــة إمكانيــة االســتدالل علــى        -٢٢املبــدأ التــوجيهي    -٢٧

مسجلة يف قاعدة بيانات متاحة لعامة الناس بأـا ُمتجـر    املمتلكات الثقافيةعندما تكون  اجلاين
ســروقة أو منهوبــة، أو مســتخرجة  رة أو مســتوردة بصــورة غــري مشــروعة، أو م أو مصــد هبــا،

الوثيقـة  مثلمـا ورد يف  بصورة غري مشـروعة، أو ُمتـاجر هبـا بصـورة غـري مشـروعة أو مفقـودة (       
UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2(.  

    
 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

 ٢٧اخلالصة، الصفحة  إسرائيل
 ٢١اخلالصة، الصفحة  أملانيا
 ٤٢و ٤١و٣٣صة، الصفحات اخلال إيطاليا

 ]٣١و ٢٢دمج ب اقتراح[
 ٤اخلالصة، الصفحة  اجلزائر
 ١٨اخلالصة، الصفحة  فرنسا
 ١٣و٨ اخلالصة، الصفحتان كندا

 ٧٥اخلالصة، الصفحة  اململكة املتحدة
 ٦٠اخلالصة، الصفحة  الواليات املتحدة

       ٥٢اخلالصة، الصفحة  اليابان
ميكن للدول أن تنظر يف تضمني تشريعاا حكماً ينص على جترمي  - ٢٣املبدأ التوجيهي   - ٩  

اإلخالل بواجب التبليغ عن حاالت االشتباه يف وقوع اجتار أو جرم ذي صلة حبق 
    )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤صيغة مثلما ورد يف املمتلكات الثقافية (

 /UNODC/CCPCJ/EG.1الوثيقـة  مثلما ورد يف ) (١٦مع  جِم(ُد -٢٣املبدأ التوجيهي   -٢٨

2012/CRP.2/Rev.2(.  



 

V.13-87693 17 
 

UNODC/CCPCJ/EG.1/2014/2

 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

٢٧اخلالصة، الصفحة  إسرائيل
٢١اخلالصة، الصفحة  أملانيا
١٨اخلالصة، الصفحة  فرنسا
١٢اخلالصة، الصفحة  كندا

  ٧٥و٧٤اخلالصة، الصفحتان  اململكة املتحدة
٦٠اخلالصة، الصفحة الواليات املتحدة

٥١اخلالصة، الصفحة  اليابان     
ميكن للدول أن تنظر يف تضمني تشريعاا حكماً ينص على جترمي  - ٢٤املبدأ التوجيهي   - ١٠  

قيات أثرية أو أشياء العثور على لُ اإلخالل بواجب التبليغ عن اكتشاف مواقع أثرية أو
    )٢٠١٢ نيسان/أبريل ٢٤صيغة مثلما ورد يف أخرى ذات أمهية ثقافية تذكَر (

 /UNODC/CCPCJ/EG.1الوثيقـة  مثلما ورد يف ) (١٦مع  ج(ُدِم -٢٤املبدأ التوجيهي   -٢٩

2012/CRP.2/Rev.2(.  
 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

٣٤اخلالصة، الصفحة  إيطاليا
١٢اخلالصة، الصفحة  كندا

  ٧٥و٧٤اخلالصة، الصفحتان  اململكة املتحدة
٦٠اخلالصة، الصفحة الواليات املتحدة

٥١اخلالصة، الصفحة  اليابان     
    اجلزاءات اجلنائية :ثالباب الثال  - دال  

      تعليقات عامة  - ١  
 صفحة (صفحات) اخلالصة الدولة العضو

٥٢اخلالصة، الصفحة  اليابان   
  الة ينبغي للدول أن تنظر يف فرض جزاءات متناسبة وفع - ٢٥املبدأ التوجيهي   - ٢  

  صيغة مثلما ورد يف عة على ارتكاب األفعال اإلجرامية املذكورة آنفاً (وراد
      )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤

 صفحة (صفحات) اخلالصة الدولة العضو

تأييداً [ ٦١و٦٠اخلالصة، الصفحتان  الواليات املتحدة
 ]٢٧إىل  ٢٥لدمج
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جنائية على ارتكاب  ميكن للدول أن تنظر يف اعتماد جزاءات - ٢٦املبدأ التوجيهي   - ٣  

 اتفاقية  (ب) من  ٢بعض األفعال اإلجرامية املختارة، مبا يفي باملعيار الذي تشترطه املادة 
 نيسان/  ٢٤صيغة مثلما ورد يف اجلرمية املنظمة عرب الوطنية بشأن "اجلرائم اخلطرية" (

      )٢٠١٢أبريل 
 صفحة (صفحات) اخلالصة الدولتان العضوان

٣٤الصفحة  اخلالصة، إيطاليا
٦١اخلالصة، الصفحة الواليات املتحدة     

ينبغي للدول أن تنظر يف اعتماد احلظر وإسقاط األهلية كجزاءين  - ٢٧املبدأ التوجيهي   - ٤  
      )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤صيغة مثلما ورد يف جنائيني، كلما أمكن ذلك (

 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

 ]نص بديل[ ٢١لصفحة اخلالصة، ا أملانيا
٣٢اخلالصة، الصفحة   إيطاليا

٦١اخلالصة، الصفحة املتحدة الواليات
     ]نص بديل[ ٥٢اخلالصة، الصفحة  اليابان

    مسؤولية الشركات :الباب الرابع  - هاء  
ينبغي للدول أن تنظر يف استحداث مسؤولية (جنائية أو إدارية  - ٢٨املبدأ التوجيهي   - ١  

ركات أو اهليئات االعتبارية (أو توسيع نطاق مسؤوليتها) عن اجلرائم للش )أو مدنية
صيغة مثلما ورد يف املذكورة آنفاً حبق املمتلكات الثقافية، عندما ترتكب نيابةً عنها (

      )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤
 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

٢٧اخلالصة، الصفحة  إسرائيل
٢١صفحة اخلالصة، ال أملانيا
٣٢اخلالصة، الصفحة  إيطاليا     
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الة ينبغي للدول أن تنظر يف استحداث جزاءات متناسبة وفع - ٢٩املبدأ التوجيهي   - ٢  
ورادعة على ما ترتكبه الشركات من جرائم حبق املمتلكات الثقافية، تشمل الغرامة 

يسان/أبريل ن ٢٤صيغة مثلما ورد يف واحلظر أو إسقاط األهلية، حيثما أمكن ذلك (
٢٠١٢(      

      احلجز واملصادرة :الباب اخلامس  -واو  
ول أن تنظر يف استحداث تدابري لتفتيش وحجز ينبغي للد - ٣٠املبدأ التوجيهي   - ١  

ومصادرة املمتلكات الثقافية اليت هي موضع اجتار غري مشروع أو غريه من اجلرائم 
والتعويض  أصابتها وإصالحهاإعادا وجرب األضرار اليت بل ذات الصلة، وأن تتكفَّ

    )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤صيغة مثلما ورد يف (  عنها
 وحجــزينبغــي للــدول أن تنظــر يف اســتحداث تــدابري لتفتــيش    -٣٠املبــدأ التــوجيهي   -٣٠

ومصــادرة املمتلكــات الثقافيــة الــيت هــي موضــع اجتــار غــري مشــروع أو غــريه مــن اجلــرائم ذات  
مثلمـا   األضـرار الـيت أصـابتها وإصـالحها والتعـويض عنـها (      ل بإعادـا وجـرب  تتكفَّ وأنالصلة، 
  .)UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2الوثيقة ورد يف 

  
 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

 ]نص بديل[ ٢١اخلالصة، الصفحة  أملانيا
 اقتراح[ ٤٤إىل ٤٢اخلالصة، الصفحات  إيطاليا

 ]٥٤و ٤٦و ٣٢و ٣٠دمجب
 ]نص بديل[ ٨صة، الصفحة اخلال كندا

 ]نص بديل[ ٦١اخلالصة، الصفحة الواليات املتحدة
 ٥٢اخلالصة، الصفحة  اليابان

  
ميكن للدول أن تنظر يف إمكانية إلزام اجلاين املزعوم أو املالك  - ٣١املبدأ التوجيهي   - ٢ 

 اية املشتبه احلائز (إذا كان مغايراً) بأن يثبت املنشأ املشروع للممتلكات الثقاف  أو
    )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤صيغة مثلما ورد يف واليت هي موضع احلجز أو املصادرة (

 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

٢١اخلالصة، الصفحة  أملانيا
١٩اخلالصة، الصفحة  فرنسا
 ٨اخلالصة، الصفحة  كندا

 ٧٥اخلالصة، الصفحة  اململكة املتحدة
٦١اخلالصة، الصفحة ةالواليات املتحد
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 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

٥٢اخلالصة، الصفحة  اليابان
٢٤اخلالصة، الصفحة  اليونان     

ينبغي للدول أن تنظر يف استحداث تدابري ملصادرة عائدات  - ٣٢املبدأ التوجيهي   - ٣  
  صيغة مثلما ورد يف اجلرمية، أو ممتلكات ذات قيمة معادلة لتلك العائدات (

      )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤
 صفحة (صفحات) اخلالصة تان العضوانلالدو

٣٤اخلالصة، الصفحة  إيطاليا
 ٣٢دمج ب اقتراح[ ٦١اخلالصة، الصفحة الواليات املتحدة

     ]٤٧و٣٣و
ميكن للدول أن تنظر يف استخدام املوجودات االقتصادية  - ٣٣املبدأ التوجيهي   - ٤  

  وغريها من تدابري املنع  املصادرة يف متويل النفقات الالزمة لتدابري االسترداد
      )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤صيغة مثلما ورد يف (

 صفحة (صفحات) اخلالصة تان العضوانالدول

٣٢اخلالصة، الصفحة  إيطاليا
٦١اخلالصة، الصفحة الواليات املتحدة     

      التحريات والتحقيقات :الباب السادس  - زاي  
 تنظر يف إنشاء هيئات أو وحدات إنفاذ قانون ينبغي للدول أن - ٣٤املبدأ التوجيهي   - ١  

متخصصة يف اجلرائم املرتكبة حبق املمتلكات الثقافية، وكذلك تزويد تلك اهليئات 
    )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤صيغة مثلما ورد يف الوحدات بالتدريب املتخصص (  أو

 صفحة (صفحات) اخلالصة الدولتان العضوان

 اقتراح[ ٤٦إىل ٤٤اخلالصة، الصفحات  إيطاليا
 ] ٥٢و٥٠و ٣٦ىل إ ٣٤دمجب

 ٣٤تأييداً لدمج [ ٦١اخلالصة، الصفحة  ةالواليات املتحد
     ]٥١و٣٦و
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ول أن تنظر يف تعزيز التنسيق بني أجهزة إنفاذ القانون دينبغي لل - ٣٥املبدأ التوجيهي   - ٢  
 ي عنهاة والتحرمن أجل زيادة احتمال اكتشاف اجلرائم املرتكبة حبق املمتلكات الثقافي

      )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤صيغة مثلما ورد يف بنجاح (
 صفحة (صفحات) اخلالصة الدولة العضو

٣٥اخلالصة، الصفحة  إيطاليا     
ي أساليب التحرميكن للدول أن تنظر يف السماح باستخدام  - ٣٦املبدأ التوجيهي   - ٣  

هلا متلكات الثقافية، وخصوصاً إذا كانعن اجلرائم املرتكبة حبق امل ياخلاصة يف التحر 
      )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤صيغة مثلما ورد يف صلة باجلرمية املنظمة (

 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

 ٣٥و٣٤اخلالصة، الصفحتان  إيطاليا
١٩اخلالصة، الصفحة  فرنسا

٦١اخلالصة، الصفحة الواليات املتحدة     
ينبغي للدول أن تنظر يف إنشاء قواعد بيانات وطنية بشأن االجتار  -٣٧هي املبدأ التوجي  -٤  

    )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤صيغة مثلما ورد يف باألشياء الثقافية وما يتصل به من جرائم (
ــوجيهي    -٣١ ــدأ الت ــ(ُد -٣٧املب ــع  جِم ــا ورد يف ( )٥٣و ٣و ٢م ــة مثلم  /UNODCالوثيق

CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2(.  
   

 صفحة (صفحات) اخلالصة العضو ةدولال

٥٠ اخلالصة، الصفحة اليابان
    

    التعاون :التعليقات على الفصل الثالث  -خامساً  
    تعليقات عامة  -ألف  

 صفحة (صفحات) اخلالصة الدولتان العضوان

٢٠اخلالصة، الصفحة  أملانيا
١٥اخلالصة، الصفحة  مصر     
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    لقضائيةالوالية ا :الباب األول  - باء  
ينبغي للدول أن تنظر يف إرساء واليتها القضائية على األفعال  - ٣٨املبدأ التوجيهي   - ١  

اإلجرامية املذكورة آنفاً عندما يرتكَب اجلُرم داخل إقليمها، أو من جانب أحد 
      )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤صيغة مثلما ورد يف مواطنيها أو حبق أحد مواطنيها (

 (صفحات) اخلالصة صفحة الدول األعضاء

اقتراح [ ٤٨إىل ٤٦اخلالصة، الصفحات   إيطاليا
 ونص بديل ]٤٠إىل  ٣٨بدمج

 ]نص بديل[٩و٨اخلالصة، الصفحتان  كندا
 ٧٥اخلالصة، الصفحة  اململكة املتحدة
 ٦١اخلالصة، الصفحة  الواليات املتحدة

     ٥٢اخلالصة، الصفحة  اليابان
 برتكَي ينبغي للدول أن تنظر يف إرساء واليتها القضائية على ما - ٣٩املبدأ التوجيهي   -٢  

ثقافية تنتمي  ممتلكات خارج إقليمها من األفعال اإلجرامية املذكورة آنفاً، إذا كانت متس
      )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤  صيغةمثلما ورد يف ثقايف أو ختضع حلماية معززة (ها الإىل تراث

 ) اخلالصةصفحة (صفحات الدول األعضاء

٢٧اخلالصة، الصفحة  إسرائيل
٢١اخلالصة، الصفحة  أملانيا
١٩اخلالصة، الصفحة  فرنسا
 ٩اخلالصة، الصفحة  كندا

  ٧٦و٧٥اخلالصة، الصفحتان  اململكة املتحدة
٦١اخلالصة، الصفحة الواليات املتحدة

٥٢اخلالصة، الصفحة  اليابان     
  غي للدول أن تنظر يف اعتماد مجيع التدابري الالزمة ينب - ٤٠املبدأ التوجيهي   - ٣  

  صيغة مثلما ورد يف رم ذاته مرتني (احملاكمة على اجل عدم جوازمراعاة مبدأ  لضمان
    )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤
مجيـع التـدابري الالزمـة لضـمان      يف اعتمـاد ينبغي للدول أن تنظـر   -٤٠املبدأ التوجيهي   -٣٢

ــدأ عــــدم جــــواز احمل امراعــــ ــة علــــى اجلــــرم ذاتــــه مــــرتني ( ة مبــ ــا ورد يف اكمــ ــة مثلمــ الوثيقــ
UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2(.  
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 صفحة (صفحات) اخلالصة الدولة العضو

     ٢٢اخلالصة، صفحة  أملانيا
    التعاون القضائي يف املسائل اجلنائية :الباب الثاين  - جيم  

لتوقيع على الصكوك القانونية الدولية نظر يف اينبغي للدول أن ت - ٤١أ التوجيهي املبد  - ١  
املوجودة (وخصوصاً اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية) 

اجلنائية ذات والتصديق عليها وتنفيذها من أجل توفري التعاون القضائي يف القضايا 
    )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤صيغة مثلما ورد يف لكات الثقافية (الصلة حبماية املمت

يف الصـكوك القانونيـة    ينبغـي للـدول الـيت مل ُتصـبح بعـُد أطرافـاً       -٤١املبدأ التوجيهي   -٣٣
الدولية املوجودة (وخصوصـاً اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة) أن          

ائيـة  املسـائل اجلن يف  الصـكوك أساسـاً للتعـاون الـدويل     وأن تتخـذ مـن تلـك   نظر يف فعل ذلك، ت
ــة  ــار باملمتلكـــات الثقافيـ ــا ورد يف ( جـــرائمومـــا يتصـــل بـــه مـــن   املتعلقـــة باالجتـ ــة مثلمـ الوثيقـ

UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2(.  
  

 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

٢١اخلالصة، الصفحة  أملانيا
٤٩اخلالصة، الصفحة  إيطاليا

     ٧٦اخلالصة، الصفحة  اململكة املتحدة
  بعضها البعض بأقصى قدر ممكن  ينبغي للدول أن تنظر يف تزويد -٤٢املبدأ التوجيهي   -٢  

من املساعدة القانونية املتبادلة يف التحقيقات واملالحقات واإلجراءات القضائية املتعلقة 
مثلما باجلرائم املرتكبة حبق املمتلكات الثقافية، ومن أجل تعزيز فعالية اإلجراءات وسرعتها (

    )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤صيغة د يف ور
 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

 ٢٨اخلالصة، الصفحة   إسرائيل
 ]نص بديل[ ٢٢اخلالصة، الصفحة  أملانيا
اقتراح [ ٤٩و٤٨اخلالصة، الصفحتان  إيطاليا

 ]٤٥و ٤٤و ٤٢بدمج
     ٥٢اخلالصة، الصفحة   اليابان
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و اخلاصة بقوانني أن تسهم يف قاعدة بيانات اليونسكللدول ينبغي  -٤٣املبدأ التوجيهي   -٣  
د حمتويات  التراث الثقايف الوطنية، وأيحدقاعدة بيانات أخرى ذات صلة، وأن ت

    )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤صيغة مثلما ورد يف القواعد بانتظام ( تلك
 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

٢٧اخلالصة، الصفحة  إسرائيل
٣٢اخلالصة، الصفحة  إيطاليا

٦١اخلالصة، الصفحة الواليات املتحدة     
    تسليم ارمني :الباب الثالث  - دال  

ينبغي للدول أن تنظر يف جعل اجلرائم املرتكبة حبق املمتلكات الثقافية  -٤٤املبدأ التوجيهي   -١  
اً باسترداد املمتلكات مرتبط يم اجلاين املزعومجرائم تستوجب تسليم مرتكبيها، وأن جتعل تسل

    )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤صيغة مثلما ورد يف الثقافية املعنية وجرب األضرار اليت حلقت ا (
 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

٢٨اخلالصة، الصفحة  إسرائيل
٢٢اخلالصة، الصفحة  أملانيا
١٩اخلالصة، الصفحة  فرنسا
 ٩اخلالصة، الصفحة  كندا

 ٧٦اخلالصة، الصفحة  اململكة املتحدة
 ]نص بديل[ ٦٢و٦١اخلالصة، الصفحتان الواليات املتحدة

٥٣اخلالصة، الصفحة  اليابان     
 ينبغي للدول أن تنظر يف تعزيز فعالية التسليم وسرعته يف حالة - ٤٥املبدأ التوجيهي   - ٢  

صناجلرائم املرتكبة حبق املمتلكات الثقافية، وأن ت التسليما على مبدأ "إم احملاكمة اوإم" 
    )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤صيغة مثلما ورد يف (

ينبغي للدول أن تنظر يف تعزيز فعالية التسـليم وسـرعته يف حالـة     -٤٥املبدأ التوجيهي   -٣٤
 مثلمـا ورد يف " (احملاكمـة ا وإمـ  التسـليم ا "إمـ  علـى مبـدأ  باملمتلكات الثقافية، وأن تـنص   االجتار

  .)UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2الوثيقة 
    

 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

٢٨اخلالصة، الصفحة  إسرائيل
 ]نص بديل[ ٢٢اخلالصة، الصفحة  أملانيا
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 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

١٩اخلالصة، الصفحة  فرنسا
 ١٣و٩اخلالصة، الصفحتان  كندا

 ٧٦اخلالصة، الصفحة  اململكة املتحدة
     ]نص بديل[ ٥٣الصة، الصفحة اخل اليابان

    احلجز واملصادرة على الصعيد الدويل :الباب الرابع  - هاء  
ينبغي للدول أن تنظر يف التعاون على كشف املمتلكات الثقافية  - ٤٦املبدأ التوجيهي   - ١  

املهراملستخرجة رة أو املستوردة بصورة غري مشروعة أو املسروقة أو املنهوبة أوبة أو املصد 
 بصورة غري مشروعة أو املتاجر ا بصورة غري مشروعة أو املفقودة وحجز تلك املمتلكات

      )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤صيغة مثلما ورد يف ومصادرا (
 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

٢٧اخلالصة، الصفحة  إسرائيل
٢٢اخلالصة، الصفحة  أملانيا
٣٤اخلالصة، الصفحة  إيطاليا

     ]نص بديل[ ١٠اخلالصة، الصفحة  نداك
ع باملوجودات ميكن للدول أن تنظر يف إنشاء آليات تتيح الترب - ٤٧املبدأ التوجيهي   - ٢  

املالية املصادرة إىل هيئات دولية أو حكومية دولية معنية مبكافحة اجلرمية املنظمة 
مثلما ورد به من جرائم ( الوطنية، مبا فيها االجتار باملمتلكات الثقافية وما يتصل  عرب
      )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤صيغة   يف

 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

 ٣٢اخلالصة، الصفحة  إيطاليا
  ]نص بديل[ ٧٦اخلالصة، الصفحة  اململكة املتحدة
     ٦٢اخلالصة، الصفحة  الواليات املتحدة
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    التحقيق التعاون يف إطار الشرطة وأجهزة :الباب اخلامس  -واو  
ول أن تنظر يف تعزيز تبادل املعلومات عن اجلرائم ينبغي للد - ٤٨املبدأ التوجيهي   - ١  

املرتكبة حبق املمتلكات الثقافية، عن طريق تقاسم قوائم حصر املمتلكات الثقافية 
وقواعد البيانات املتعلقة باملمتلكات الثقافية املهررة أو املستوردة بة أو املصد

مشروعة أو املسروقة أو املنهوبة أو املستخرجة بصورة غري مشروعة  غري  بصورة
املُتاجر ا بصورة غري مشروعة أو املفقودة، أو ربط تلك القوائم وقواعد   أو

مثلما معاً، و/أو عن طريق اإلسهام يف قوائم احلصر وقواعد البيانات الدولية (  البيانات
      )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤صيغة ورد يف 
 صفحة (صفحات) اخلالصة ل األعضاءالدو

 ٢٨و٢٧اخلالصة، الصفحتان  إسرائيل
 ٢٢اخلالصة، الصفحة  أملانيا
 ١٩اخلالصة، الصفحة  فرنسا
 ]نص بديل[ ١٠اخلالصة، الصفحة  كندا

اقتراح [ ٧٧و٧٦اخلالصة، الصفحتان  اململكة املتحدة
  ]ونص بديل ٥٢إىل  ٤٨بدمج

 ٤٨اقتراح بدمج [ ٦٢ة، الصفحة اخلالص الواليات املتحدة
     ]٥٢و٤٩و

ينبغي للدول أن تنظر يف تعزيز تبادل املعلومات عما سبق  - ٤٩املبدأ التوجيهي   - ٢  
إصداره من أحكام إدانة وما جيري من حتقيقات يف جرائم مرتكبة حبق املمتلكات 

    )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤صيغة مثلما ورد يف الثقافية (
 حة (صفحات) اخلالصةصف الدول األعضاء

 ٢٨اخلالصة، الصفحة  إسرائيل
 ٢٢اخلالصة، الصفحة  أملانيا
 ٣٢اخلالصة، الصفحة  إيطاليا
 ]نص بديل[ ١٠اخلالصة، الصفحة  كندا

 ٧٧اخلالصة، الصفحة  اململكة املتحدة
 ٦٢اخلالصة، الصفحة  الواليات املتحدة
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ظر يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ينبغي للدول أن تن - ٥٠املبدأ التوجيهي   - ٣  
 متعددة األطراف من أجل إنشاء أفرقة حتقيق مشتركة بشأن اجلرائم املرتكبة حبق  أو

      )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤صيغة مثلما ورد يف املمتلكات الثقافية (
 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

 ٢٨اخلالصة، الصفحة  إسرائيل
 ٢٢ة، الصفحة اخلالص أملانيا
 ٣٥اخلالصة، الصفحة  إيطاليا

     ٧٧اخلالصة، الصفحة  اململكة املتحدة
ينبغي للدول أن تنظر يف مساعدة بعضها البعض على ختطيط  - ٥١املبدأ التوجيهي   - ٤  

صيغة مثلما ورد يف نفاذ القانون (إوتنفيذ برامج تدريب متخصص ملوظفي أجهزة 
      )٢٠١٢نيسان/أبريل   ٢٤

 صفحة (صفحات) اخلالصة األعضاءالدول 

 ٢٨اخلالصة، الصفحة  إسرائيل
 ٢٢الصفحة  اخلالصة، أملانيا
 ٣٢اخلالصة، الصفحة  إيطاليا

 ٧٧اخلالصة، الصفحة  اململكة املتحدة
     ٦٢اخلالصة، الصفحة  الواليات املتحدة

املعنية  مميزة بني أجهزا ينبغي للدول أن تنظر يف إنشاء قنوات اتصال -٥٢وجيهي تاملبدأ ال  -٥  
      )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤صيغة مثلما ورد يف بإنفاذ القانون أو تعزيز القنوات املوجودة (

 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

٢٢اخلالصة، الصفحة  أملانيا
 ٧٧اخلالصة، الصفحة  اململكة املتحدة
٦٢اخلالصة، الصفحة الواليات املتحدة

٥٠اخلالصة، الصفحة  باناليا     
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 ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف التعاون يف جمال مجع البيانات -٥٣املبدأ التوجيهي   -٦  
مثلما ورد يف ( الصعيد الدويل من خالل دراسة املكتب االستقصائية الجتاهات اجلرمية على

    )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤صيغة 
الوثيقـــــــة مثلمــــــا ورد يف  ) (٣٧و ٣و ٢مـــــــع  ج(ُدِمــــــ  -٥٣املبــــــدأ التـــــــوجيهي    -٣٥

UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2(.  
    

    اإلعادة وجرب األضرار والتعويض :الباب السادس  - زاي  
ينبغي للدول أن تنظر يف اختاذ مجيع التدابري الالزمة السترجاع  -٥٤املبدأ التوجيهي   -١  

املمتلكات الثقافية املهرة بصورة غري مشروعة أو املسروقة رة أو املستوردبة أو املصد
املفقودة،  املنهوبة أو املستخرجة بصورة غري مشروعة أو املُتاجر ا بصورة غري مشروعة أو أو

صيغة مثلما ورد يف من أجل إعادا وجرب األضرار اليت حلقت ا والتعويض عنها (
      )٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٤

 صفحة (صفحات) اخلالصة الدول األعضاء

 ٢٧اخلالصة، الصفحة  إسرائيل
 ٢٣اخلالصة، الصفحة  أملانيا
 ١٩اخلالصة، الصفحة  فرنسا
 ]نص بديل[ ١٠اخلالصة، الصفحة  كندا

 ٧٧اخلالصة، الصفحة  اململكة املتحدة
 ]نص بديل[ ٦٢اخلالصة، الصفحة  الواليات املتحدة

     ]نص بديل[ ٥٣اخلالصة، الصفحة  اليابان
    ات بشأن مبادئ توجيهية إضافيةاقتراح  -سادساً  

  إدراج مبادئ توجيهية إضافية: الدولتان التاليتاناقترحت   -٣٦
  

 صفحة (صفحات) اخلالصة الدولتان العضوان

 ٣٨اخلالصة، الصفحة  إيطاليا
 ٧٣و ٧٢و ٥٦إىل٥٣اخلالصة، الصفحات  املكسيك
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