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  الدورة اخلامسة
  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢- ١٨فيينا، 
  ** من جدول األعمال املؤقت٥البند 

   مشاورات اخلرباء بشأن استخدام االتفاقية
        ستجّدة من اجلرميةاملألشكال لالتصّدي  من أجل

   نظّمة عرب الوطنية ملكافحة اجلرمية امل األمم املتحدةستخدام اتفاقيةا    
      باملمتلكات الثقافيةّتجاراالمن حلماية من أجل ا

      رة من األمانةمذكّ  
    مقّدمة  -أوال 

 رب الوطنيــةة عــنظّمــمــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة امل نظــر   -١
 االّتجـار باملمتلكـات     هـا مـن اجلرميـة، مبـا في      ستجدة  شـكال املـ   األيف مـسألة      دورته الرابعة  خالل

 شـّدد مـؤمتر   وعـالوة علـى ذلـك،   . اجلرميـة املنظّمـة  انـشغاله إزاء صـالهتا ب  عـن  الثقافية، وأعرب   
وفّر أوسـع جمـال للتعـاون علـى التـصدي لألشـكال             ت أن االتفاقية  على   ٤/٢ه  مقّرر  يف األطراف

يف جـدول األعمـال     أن يـدرج     أيـضا    روقـرّ ،  ة عرب الوطنيـة   نظّمالقائمة واملستجّدة من اجلرمية امل    
 مــن أجــل مــشاورات اخلــرباء بــشأن اســتخدام االتفاقيــة"ا بعنــوان بنــدمــسة املؤقــت لدورتــه اخلا

  ."ستجّدة من اجلرميةاملألشكال لالتصّدي 

───────────────── 
  .أُعيد إصدارها ألسباب فّنية  *  
  **  CTOC/COP/2010/1.  
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، ٢٠٠٨/٢٣قــراره و ٢٠٠٤/٣٤اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي يف قــراره  وشــّدد   -٢
الثقـايف  محايـة الـدول لتراثهـا      ، علـى أمهيـة      "االّتجـار باملمتلكـات الثقافيـة     مـن   مايـة   احل"املعنونَين  

جزعـه   عـن    ٢٠٠٨/٢٣يف قـراره    اجمللـس   إذ أعرب    و )١(.وفقا للصكوك الدولية  يه  علوحفاظها  
باملمتلكـات الثقافيـة،     جرامية املنظّمة يف مجيع جوانب االّتجار     إزاء ازدياد ضلوع اجلماعات اإل    

الـدويل، مبـا يـشمل      ن  التعـاو  علـى تعزيـز آليـات        ذات الـصلة  حث الدول األعضاء واملؤسسات     
ويف هــذا .  أو رّدهــاالثقافيــة أو إعادهتــات تيــسري اســترداد املمتلكــاودل املــساعدة القانونيــة، تبــا

قـوة دفـع جديـدة يف       ولّـد   قـد    )٢(ةنظّمـ على أن بدء نفاذ اتفاقيـة اجلرميـة امل        ، شّدد اجمللس    الصدد
ج هُـ  ُنة عـرب الوطنيـة، ّممـا سـيؤدي بـدوره إىل اتبـاع             نظّمـ التعاون الدويل على مكافحة اجلرميـة امل      

ــرة  ــا  ومبتك ــال أوســع نطاق ــع  حي ــل م ــا في   التعام ــة، مب ــك اجلرمي ــاهر تل ــف مظ ــاخمتل ــار ه  االّتج
  .ةباملمتلكات الثقافي

عقــد فريــق اخلــرباء املعــين باحلمايــة مــن االّتجــار باملمتلكــات الثقافيــة الــذي ُدِعــي إىل و  -٣
ــاعي      ــصادي واالجتم ــس االقت ــرار اجملل ــاد عمــال بق ــا يف٢٠٠٨/٢٣االنعق ــن  ، اجتماع ــا م    فيين

وأوصــى فريــق ). UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2 (٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٦ إىل ٢٤
 باملمتلكـات  ّتجـار لحماية مـن اال  ل ةتفاقييف استخدام اال  اخلرباء يف تلك املناسبة بأن ينظر املؤمتر        

انوين  ودعــا املــؤمتر إىل تقــصي الــسبل الكفيلــة باســتخدام أحكــام االتفاقيــة كأســاس قــ الثقافيــة،
أّنه ينبغي استغالل اتفاقية مكافحـة اجلرميـة       ٢٠١٠/١٩ورأى اجمللس يف قراره     . للتعاون الدويل 

ــة األمــم املتحــدة ملكافحــ  امل ــز مكافحــة    )٣(الفــسادة نظّمــة واتفاقي اســتغالال كــامال لغــرض تعزي
ــها   ّتجــار باملمتلكــات الثقافيــ  اال ــن بين ــائل م ــايري   استكــشاف ة بوس ــة وضــع مع   أخــرى إمكاني
  .د االقتضاءعن

ــذكّ   -٤ ــقرة جــوتبحــث هــذه امل ــة املنظّمــة  دوى تطبي ــة مكافحــة اجلرمي ســيما  ، وال اتفاقي
 لتـوفري احلمايـة مـن االّتجـار باملمتلكـات الثقافيـة،             ،تعلقة بالتجرمي والتعـاون الـدويل     أحكامها امل 

  .اإمكاناهت لتعظيم قترح سبالتو

───────────────── 
ونقل ملكية املمتلكات الثقافية دير حلظر ومنع استرياد وتص الوسائل اليت تستخدمباالتفاقية املتعلقة ثل م )1(  

ة االتفاقية املتعلق و،)١١٨٠٦، الرقم ٨٢٣لّد ، اجملجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (بطرق غري مشروعة
، )www.unidroit.org: املتاحة يف املوقع التايل (املمتلكات الثقافية املسروقة أو املصّدرة بطرق غري مشروعةب
، الرقم ٢٤٩، اجمللّد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (حسلّاع املنـزالامللكية الثقافية يف حالة ة اتفاقية محايو

 .والربوتوكولني امللحقني هبا) ٣٥١١
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللّد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )2(  
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، اجمللّد  )3(  
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  الثقافيةاإلطار القانوين الدويل حلماية املمتلكات  -اثاني  
 

ونقل دير حلظر ومنع استرياد وتص الوسائل اليت تستخدمباالتفاقية املتعلقة  - ألف 
    ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة

ونقــل دير حلظــر ومنــع اســترياد وتــص الوســائل الــيت تــستخدمباالتفاقيــة املتعلقــة حتــّدد   -٥
ــة بطــرق غــري مــشروعة    ــة املمتلكــات الثقافي ــرب   إطــار )٤(،ملكي ــة يعت ــة املمتلكــات الثقافي ا حلماي

علــى حنــو نقــل ملكيــة املمتلكــات الثقافيــة  وأدير تــص و أاســتريادمبقتــضاه عمــال غــري مــشروع 
وعـالوة علـى    . )٣املادة  ( هذه االتفاقية اليت اعتمدهتا الدول األطراف مبوجب      ألحكام  خمالف ل 

  :ذلك، تتعهد الدول األطراف بالقيام مبا يلي

  ؛)٦من املادة ) أ(الفقرة (املمتلكات الثقافية تصدير بة شهادتقدمي   )أ(  

الثقافية وفرض عقوبات علـى تـصديرها، مـا مل تكـن         تصدير املمتلكات   حظر    )ب(  
  ؛)٨ واملادة ٦من املادة ) ب(الفقرة ( تصدير من هذا القبيل ةمصحوبة بشهاد

 الثقافيــة منــع املتــاحف وغريهــا مــن املؤســسات املعنيــة مــن اقتنــاء املمتلكــات     )ج(  
  ؛)٧املادة (املصّدرة بطرق غري مشروعة 

غـري  اليت تعلن دولـة طـرف أخـرى عـن أهنـا             سترداد املمتلكات الثقافية    تيسري ا   )د(  
  ).١٣من املادة ) د(الفقرة  (قابلة للتصرف

 مدرجـة يف قـوائم      موعـات عامـة   املـسروقة مـن جم     القطـع     علـى   االتفاقيـة  ويقتصر نطاق   -٦
 وممـا   .لقطـاع اخلـاص   مواقع مملوكـة ل   من أفراد عاديني أو من      املسروقة  القطع  شمل  ي، وال   جرد

 ،التعامــل بــني دولــة وأخــرىأســاس ال تطّبــق إال علــى ل االنتــصاف أن ســبهــذا التفــسري يؤيــد 
 وال تفـرض االتفاقيـة، يف إطـار مـا     . يتعـذر علـى األفـراد العـاديني االسـتعانة هبـا         ، ذلك الفخبو

علـى اقتنـاء    إال  قيـودا   ،  ة علـى الـصادرات     الرقاب  بضوابط افالعتر بشأن ا  أحكامتنص عليه من    
يف  بـشكل كـبري   ألفـراد  ويف ضـوء ضـلوع ا     .األفـراد علـى   ولـيس   املتاحف للممتلكات الثقافية،    

ة إجراميــمجاعــات حتــت جنــاح  العــاملون  األشــخاص، مبــن فــيهماملمتلكــات الثقافيــة بّتجــاراال
املواضــيع الــيت  ضــمن شمل األفــرادتــنون القــا إلنفــاذ آليــةفــإن مــن الــضروري وضــع  ، منظّمــة
وإعـادة املمتلكـات الثقافيـة      السـترداد   ، فإن اإلطـار الوحيـد املقبـول         وعالوة على ذلك  . تتناوهلا
هـو عـرب    تفاقيـة،   االاملنشأ يف إطـار     اليت هي دولة    لدولة الطرف   ابطرق غري مشروعة إىل     املقتناة  

───────────────── 
  قة دِّ، بلغ عدد الدول املص٢٠١٠يونيه /يف حزيران. ١١٨٠٦، الرقم ٨٢٣املرجع نفسه، اجمللّد  )4(  

 .ة دول١٢٠على االتفاقية 
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 عـبء إثبــات شـرعية طلبــها   لدولـة الطالبــة ل مبوجبـه ا  وهــو إجـراء تتحمـّـ الدبلوماسـية، اهليئـات  
  ).٧من املادة ‘ ٢‘) ب(الفقرة (املترتبة على تقدميه نفقات الو

يكـون  احلاالت اليت   يقتصر تطبيقه على    تفاقية أساسا للتعاون الدويل     ترسي اال  وأخريا،  -٧
ريـة أو   األثذات القيمة    القطعهنب  من جراء   خطر  ضا لل ما معرّ دولة طرف   فيها التراث الثقايف ل   

لــتمكن مــن لامللموســة الالزمــة دوات واملبــادئ التوجيهيــة  وانعــدام األ.)٩املــادة (ثنولوجيــة إلا
طـابع  بإىل حـد كـبري      سم   الذي يتّـ   ،ة باملمتلكات الثقافي   جمال مكافحة االّتجار   التعاون يف حتقيق  

االتفاقيـة  د احلاجـة إىل اسـتكمال     مـسألة تؤكّـ    هـو جهوداً تعاونية إمنـا     يتطلب  الذي   و وطينرب  ع
  .بصكوك أخرى

    
    صكوك أخرى ذات صلة  - باء  

 )٥(املمتلكات الثقافية املسروقة أو املصّدرة بطـرق غـري مـشروعة   ة باالتفاقية املتعلق  تقّدم  -٨
ــى     ــق عل ــيت تنطب ــة مــن األحكــام ال ــات املجمموع ــشأن رد    طالب ــراد وضــدهم ب ــن األف ــة م املقدم

ــا   ــة وإعادهت ــذلك أوجــدت ،املمتلكــات الثقافي ــة حمــ آل  وب ــّددي ــالكني  ة مت ــرادى امل احلــق يف نح ف
رفـع الـدعاوى القـضائية بـشأن إعـادة        يف دولـة طـرف أخـرى ألغـراض          تقع  حكمة  االستعانة مب 
أخـذ  ت وال   القـانون املـدين   لـى مبـادئ     غري أن هذه االتفاقية مبنية ع     .  املسروقة الثقافيةاملمتلكات  

قلـة  االتفاقيـة    مـن جـدوى تلـك        ا حيـدّ   وعالوة علـى ذلـك، فـإن ممـ         . بعني االعتبار  البعد اجلنائي 
مـرة أخـرى إىل      يـشري    ّممـا ،  )٢٠١٠يونيـه   / دولـة يف حزيـران     ٣٠(عدد الدول األطراف فيهـا      

اع نــز المحاية املمتلكات الثقافيـة يف حالـة        ويهدف بروتوكول   . مدى وضع صك أبعد     ضرورة
  لرب أو االحـــتالحلـــولكنـــه ال ينطبـــق إال يف أوقـــات التـــراث الثقـــايف،  امحايـــةإىل  )٦(سلحاملـــ
  .)١٨املادة (

    
    االّتجار باملمتلكات الثقافية واجلرمية املنظّمة عرب الوطنية -اثالث  
    املمتلكات الثقافيةالتحديات املواجهة يف جمال محاية  - ألف 

 انعـدام االتـساق بـني       يف جمال محاية املمتلكـات الثقافيـة      املواجهة  التحديات الرئيسية   من    -٩
لـدى  و الثقافيـة، املتعلقـة باملمتلكـات     املعاهدات الدولية   مقيدة ب  كلها دول ليست فال. التشريعات

عــل تعاوهنــا يف إجــراء التحقيقــات  أحيانــا، ممــا جيالكــثري منــها نظــم قانونيــة خمتلفــة قــد تتــضارب  
───────────────── 

 .www.unidroit.org: متاحة على العنوان التايل )5(  
 .٣٥١١، الرقم ٢٤٩، اجمللّد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )6(  
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 الوطنيــة، هاحــدود حــىت داخــل ،وكــثريا مــا ال تعــي الــدول . أمــرا صــعباواملالحقــات القــضائية 
ــا  ــة، و  بالّتجــارمي لباالســتفحال املتن ــر املمتلكــات الثقافي ــتفتق ــوارد   رفاإىل املع املتخصــصة وامل

 .القـضائية يهـا تـدابري التـصدي       الّتجـار، مبـا ف    ذا ا هلـ الختاذ تدابري سليمة يف جمال التـصدي        الالزمة  
، بـل ومـستحيل مـن الناحيـة         مكلـف أمـر   ثريـة   محاية املواقـع الثقافيـة واأل     وعالوة على ذلك، فإن     

وخصوصا فيما يتعلـق    الصور الفوتوغرافية،   أرشيفات  وويقف انعدام قوائم اجلرد      انا،العملية أحي 
األثريـة  حمـاوالت تتبـع القطـع        وراء إحبـاط     غـري مـشروعة،    بالقطع األثرية املستخرجة من حفـائر     

إىل تـسعى   ي تتحملـه الـدول الـيت        ذعبء اإلثبات ال  وقد يصعب التغلّب على     .  وإعادهتا املسروقة
 ق هبـا  ية الـيت تتطـرّ    ساس، ومـن املمكـن أن تفـضي جوانـب احلـ           كات الثقافية املـسروقة   املمتل إعادة

  .نالتعاواإلحجام عن ىل  إقضايا التراث الثقايفبعض الدول إىل معاجلة 
    

    مالمح سوق األعمال الفنية وعالقتها باجلرمية املنظّمة عرب الوطنية  - باء  
 درجـة   ألهنا على ،  بوجه خاص ة املنظّمة   جلرميألخطار ا  عرضة   يةالفناألعمال  سوق  إن    -١٠

، مـن اخلـربة     رفيعـا  تتطلـب مـستوى   واملي  تـسم بطـابع عـ     تمـل أن ت   مـن احمل  عالية من التخصص و   
 الـيت تفـدها مـن أحـد         األثريـة ألن القطـع    ،  ةأعمال جتارية دوليـ   وهي أيضا حبكم طبيعتها سوق      

مـألوف يف  عـرب احلـدود   اريـة  ومزاولـة أعمـال جت   .  عاليـة يف بلـد آخـر       أسـعار بلدان املنشأ ُتباع ب   
ق وتبقـى  ومن مساهتا أنه ال ُيعلن عنـها إال علـى مـستوى ضـيّ     ،مةكّتغنية ومت هذه السوق، فهي    

 من غـري    علاملتبعة يف هذه السوق ال جت     اخلصوصية   ثقافةو. جمهولة املشترين والبائعني    ةهويفيها  
  .إظهارها مبظهر خمالف حلقيقتها أو )حىت اململوكة منها قانونا ( الثقافيةقطعإخفاء الاملألوف 

ــة وأصــبحت ســرقة لقــد و  -١١ ا قلقــهبــا مــن املــسائل الــيت تــثري   االّتجــار املمتلكــات الثقافي
فهي ُتنقل بصورة غري مشروعة مـن املواقـع األثريـة أو تـستخرج مـن بـاطن األرض أو                . امتزايد

بلـــد  (اندبلـــأحـــد الجمموعـــات خاصـــة يف مـــن أمـــاكن العبـــادة أو  وُتـــسرق مـــن املتـــاحف أ
ُتهرَّب على مستوى دويل من أجـل بيعهـا يف بلـدان غنيـة ُيهـتم فيهـا هبـذه الـسلع                    ، و )"املصدر"

حتتيـة  اّتجـار   بنيـة   غالبـا مـا تـتم صـفقات البيـع عـن طريـق               و. وُتقام فيها أسواق كربى لتـداوهلا     
أن دون  مـن   املمتلكـات الثقافيـة     عامـل يف    واملتـاحف الـيت تت    االقتنـاء   وهواة  املّتجرين  قائمة تضم   

د اختالط املمتلكـات املتأتيـة مـن مـصادر غـري مـشروعة مـع            مبجّرو. مصدرهابالضرورة  تعرف  
جتهيـل  ثقافـة   يف ضـوء    ا  وخـصوص ،  سي صعبا ميفإن التعّرف عليها    سوق املشروعة،   املتأيت من ال  

  .التحف األثريةاملشترين والبائعني يف سوق هوية 

 حيث إنـه يعـّول علـى أسـاليب          اجلرمية املنظّمة بعالقة  االّتجار  الضرب من   هذا  وتربط    -١٢
ة غـري املـشروع   القطـع األثريـة     الطلب القـوي علـى      ؛ ف ة منظّمة إجراميمجاعات  عمل تستخدمها   
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 املعقـدة ة االّتجـار    طبيعـ  أرباحا طائلة علـى الـضالعني يف االّتجـار هبـا؛ وغالبـا مـا تـستدعي                   يدّر
والـيت متيـل إىل   ،  فيـه واألطراف الثالثـة  ارية  عتباألطراف الفاعلة والكيانات اال   ضلوع الكثري من    

 .قنيـات حديثـة ومتطـورة     تلجـأ إىل اسـتخدام ت      و ؛ةسقبطريقـة منـ    ضمن هيكل تنظيمي و    العمل
ري خـرى غـ   أبأنـشطة   عـرب احلـدود     بالتحف األثريـة    هذا االّتجار   تثبت ارتباط   أدلة  وتوجد أيضا   

األسـلحة والعنـف    وخـّدرات    امل تـشمل هتريـب   منظّمـة،   ضطلع هبا مجاعـات إجراميـة       مشروعة ت 
  .والفساد وغسل األموال

    
    تطبيق اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظّمة على محاية املمتلكات الثقافية -ارابع  

جـرائم، سـواء علـى الـصعيد        ينطوي االّتجار باملمتلكـات الثقافيـة علـى ارتكـاب عـدة             -١٣
وقد تـؤدي أنـشطة إنفـاذ     . نظّمةالوطين أم عرب الوطين، وميكن أن تضلع فيه مجاعات إجرامية م          

القــانون املُــضطلع هبــا مبــا يتمــشى مــع اتفاقيــة مكافحــة اجلرميــة املنظّمــة، وخــصوصا أحكامهــا    
املتعلقة بالتجرمي وإطارها العام للتعاون الدويل، دورا فاعال يف تعزيز اجلهـود الـيت تبـذهلا الـدول             

  )٧(. ومالحقة مرتكبيهيف جمال منع االّتجار باملمتلكات الثقافية والتحقيق فيه
    

    نطاق اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظّمة وغرضها  - ألف  
تعزيـز التعـاون علـى منـع ومكافحـة اجلرميـة            هتدف اتفاقية مكافحة اجلرميـة املنظّمـة إىل           -١٤
اجملّرمـة    األعمـال  علـى أن باإلمكـان تطبيقهـا      واسع   االتفاقية ال  نطاقيعين  و. ةة عرب الوطني  نظّمامل

مثلمـا حتـّدده    (أخرى  أية جرمية خطرية    على  و،  )٣٧املادة  ( الربوتوكوالت امللحقة هبا     فيها ويف 
 ةمنظّمـ ة إجراميـ حيثما يكون اجلـرم ذا طـابع عـرب وطـين وتكـون ضـالعة فيـه مجاعـة                     ،)٢املادة  

  .)٣املادة (

جرميــة " مــن االتفاقيــة، فــإن املقــصود بتعــبري ٢مــن املــادة ) ب(ووفقــا ألحكــام الفقــرة   -١٥
عاقـب عليـه باحلرمـان التـام مـن احلريـة ملـدة ال تقـل عـن أربـع                     سلوك ميثـل جرمـا يُ     هو  " ةخطري

، فإن اجلرم يكون ذا طابع عـرب وطـين إذا           ٣ من املادة    ٢وطبقا للفقرة   . سنوات أو بعقوبة أشد   
ارُتكـب يف دولـة واحـدة ولكـن جـرى جانـب كـبري               ارُتِكب يف أكثر من دولة واحـدة؛ أو إذا          

───────────────── 
االّتجار باملمتلكات الثقافية وسبل املتصلة بلجرائم اجلنائية  أدناه ل٦٠-١٤وارد يف الفقرات الوصف ال )7(  

 من املناقشة املواضيعية حول احلماية من االّتجار باملمتلكات تها، مستمد ومكافحهااالنتصاف الفعالة ملنع
الثقافية، اليت جرت خالل الدورة التاسعة عشرة للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وخصوصا العرض 

الوثائق الرمسية انظر ) (إيطاليا( الذي شارك يف املناقشة يجيورجيو فّريباولو ن السيد م املقدَّماإليضاحي 
 ).٣٥-٢٦، الفقرات )E/2010/30 (١٠، امللحق رقم ٢٠١٠مجلس االقتصادي واالجتماعي، لل
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ارُتكـب يف   ؛ أو إذا    التخطيط لـه أو توجيهـه أو اإلشـراف عليـه يف دولـة أخـرى               من اإلعداد أو    
ة إجراميـة يف أكثـر      ة متارس أنـشط   منظّمة  إجراميدولة واحدة، ولكن ضلعت يف ارتكابه مجاعة        

 .ارُتكــب يف دولــة واحــدة، ولكــن لــه آثــارا شــديدة يف دولــة أخــرى؛ أو إذا مــن دولــة واحــدة
واد االتفاقيـة املتعلقـة     ، الواسع واملـرن أصـال، مبـ       "عرب وطين "عبري  يزداد اتساعا نطاق تعريف الت    و

ــيت تعتــرب بالتعــاون الــدويل  ــادة      ، ال تــسليم بــشأن  (١٦ اجلــرم ذا طــابع عــرب وطــين، وفقــا للم
، إذا كان الشخص الذي هو موضوع طلب التسليم موجودا يف إقليم الدولة الطـرف               )اجملرمني

، إذا كـان ضـحايا تلـك        )املـساعدة القانونيـة املتبادلـة      بـشأن  (١٨متلقية الطلب، ووفقا للمـادة      
ــا    ــا أو األدلـــة عليهـ اجلـــرائم أو الـــشهود عليهـــا أو عائـــداهتا أو األدوات املـــستعملة يف ارتكاهبـ

 "ةنظّمــة املجراميــاجلماعــة اإل" وتعــّرف االتفاقيــة .بدين يف الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــموجــو
 ثالثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفتـرة مـن الـزمن            بأهنا مجاعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من      

وتعمل بصورة متضافرة هبدف ارتكاب واحدة أو أكثر من اجلرائم اخلطرية أو األفعـال اجملّرمـة                
  .)٢املادة  ( على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرىاحلصولوفقا هلذه االتفاقية، من أجل 

ل مجاعـة   كّرم طابعا عـرب وطـين ومـا يـش          املرونةَ يف تفسري ما يضفي على اجل       ومن شأن   -١٦
مشــول االتفاقيــة ألوســع كفالــة ماهّيــة اجلرميــة اخلطــرية   تعريــفع يفمــع التوّســة منظّمــة إجراميــ

الــتمكن مــن بــدء مــساع للتعــاون   و،قبلــة واملاملــستجدةطائفــة مــن أشــكال اجلرميــة التقليديــة و 
  . ذات الصلة القضائيةملالحقاتالتحقيقات واالدويل بني أجهزة إنفاذ القوانني والقضاء يف 

    
  عالقة األفعال اجملّرمة يف اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظّمة باالّتجار  - باء  

    املمتلكات الثقافيةب
 االّتجــاربأساســية ذات صــلة ة أنــشطة أربعــ مــن االتفاقيــة ٢٣ و٨ و٦ و٥جتــّرم املــواد   -١٧

منظّمـة  إجراميـة   ترتكبـها مجاعـات   منطيـة ائم جـر األفعـال اجملّرمـة    هذه  بّين  تو. باملمتلكات الثقافية 
القـانون،  ا مـن سـلطات إنفـاذ        ومكاسـبه حتمـي نفـسها     و طائلـة    أرباحـا ين  لكي تعمل بكفاءة وجت   

 تأخـذ يف    جيـب علـى الـدول األطـراف أن        و. لنـشاط اإلجرامـي   ل الطـابع احملـدد   بصرف النظر عن    
ا ضروريني ملالحقـة    منظّمة ليس ة  إجراميمجاعة  الضلوع يف   وعرب الوطين     ركين الطابع  أنحسباهنا  
  ).٣٤املادة   من٢الفقرة (على مستوى وطين ، عندما ترتكب  قضائياهذه اجلرائممرتكيب 

    
    ةمنظّمة إجرامياملشاركة يف مجاعة   - ١  

 تـدابري  دعتمـ األطـراف أن ت علـى الـدول      مـن االتفاقيـة،      ٥من املادة   ) أ( ١وفقا للفقرة     -١٨
  واحـد  االتفـاق مـع شـخص      )أ(: ، يف مجلـة أمـور      األفعال التاليـة   تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي   
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أو أكثر على ارتكاب جرميـة خطـرية لغـرض لـه صـلة مباشـرة أو غـري مباشـرة باحلـصول علـى                         
 ذلـك، علـى فعـل        الـوطين  منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى وينطـوي، حيثمـا يـشترط القـانون             

ق، أو تكــون ضــالعة فيــه مجاعــة إجراميــة يقــوم بــه أحــد املــشاركني يــساعد علــى تنفيــذ االتفــا 
قيام الشخص، عن علم هبدف مجاعة إجرامية منظمـة ونـشاطها اإلجرامـي             ) ب(أو  / و منظمة؛

األنـشطة اإلجراميـة للجماعـة      ‘ ١ ‘العام أو بعزمها على ارتكاب اجلرائم املعنية، بدور فاعل يف         
عـة اإلجراميـة، مـع علمـه بـأن          أي أنشطة أخرى تضطلع هبا اجلما     ‘ ٢‘أو  / و اإلجرامية املنظمة؛ 

وجيـّسد  ). ٥من املادة   ) أ( ١الفقرة   (مشاركته ستسهم يف حتقيق اهلدف اإلجرامي املبني أعاله       
عـصابة مـن    (هذان اخلياران التعاريف النموذجية للفعل اإلجرامـي والتـآمر والتنظـيم اإلجرامـي              

اعتمـاد   أن من شـأهنما تيـسري        مبوجب أحكام القانون العام والقانون املدين، وال ريب       ) اجملرمني
يف ارتكـاب    مها متميزان عن أي جـرائم أخـرى تقتـضي الـشروع           و،  واسعاالتفاقية على نطاق    

  . أو إمتامهجرامينشاط إ

االّتجــار باملمتلكــات بذات صــلة وثيقــة مــن االتفاقيــة  ٥األحكــام الــواردة يف املــادة  و  -١٩
العديد مـن املعـامالت     إجراء  على  ينطوي  أفراد كثريين و   يتطلب دعما من  ، وهو نشاط    الثقافية

الــشحن والــسائقني ومــوظفي اجلمــارك ومتعهــدي بــني اللــصوص والوســطاء فيمــا والتفـاعالت  
هــؤالء األفــراد عنــد تنفيــذهم   وينحــو .املــرّممني ومــوظفي دور املــزاداتواخلــرباء واملّتجــرين و
ــشكيل مجاعــات  إىل م، نــشطتهأل ــة منظّمــة أو  ت اعــات ذات هيكــل  العمــل يف إطــار مج إجرامي

 لغــرض ارتكــابُتقــّسم فيــه املهــام بوضــوح ، )كــثري مــن األحيــان  الــشكل يفهرمــي(تنظيمــي 
 يف كــثري مــن  الوطنيــةعــابرة للحــدود مــن اجلــرائم اخلطــرية الــيت تكــون واحــدة أو أكثــرجرميــة 
 وانتــهاًء غــري مــشروعبــشكل  ها واســتريادهاتــصديرواملمتلكــات بــدءا باقتنــاء هــذه : األحيــان

  اإلجراميـة املنظّمـة  اجلماعاتّمل أن حت ومبقدور الدول األطراف . ةنشطعائدات هذه األ  غسل  ب
ات ماعـ هـذه اجل  لمـشاركة يف    هـا ل  مـن خـالل جترمي    ،  باملمتلكات الثقافيـة   ّتجارة عن اال  يسؤولامل

  . مبوجب االتفاقية املقطوعةوفقا اللتزاماهتا
    

    ةغسل عائدات اجلرمي  - ٢  
األطـراف  علـى الـدول    من اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظّمة، فـإن   ٦عمال بأحكام املادة      -٢٠

إخفـاء أو  ا عائـدات جـرائم بغـرض    مـع العلـم بأهنـ    ملكيتـها،  أو نقـل أن جتّرم تبديل املمتلكـات   
ــه  ــة هلــذه املمتلكــات   متوي ــة احلقيقي ــا أو  الطبيع ــة أو مــصدرها أو مكاهن ــا أو  كيفي ــصرف فيه الت

ــها  ــها أو ملكيتـ ــرة (حركتـ ــادة ) أ( ١الفقـ ــاأو حيازكتـــساب املمتلكـــات وا؛ )٦مـــن املـ  أو هتـ
 ارتكـاب أي مـن اجلـرائم املنـصوص          واملـشاركة يف   جـرائم    عائـدات مع العلـم بأهنـا       هااستخدام
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علـــى ارتكاهبـــا، وحماولـــة ارتكاهبـــا واملـــساعدة  التـــآمر عليهـــا يف هـــذه املـــادة، أو التواطـــؤ أو  
ــك، وتيــسريه أو إســداء املــشورة بــشأن    ــادة ) ب( ١الفقــرة (ه والتحــريض علــى ذل ). ٦مــن امل

الدول األطراف مطالبة أيضا بأن تـسعى إىل تطبيـق األحكـام املتعلقـة بغـسل عائـدات اجلرميـة                    و
، وبـأن تـدرج يف عـداد        )٦مـن املـادة     ) أ( ٢الفقـرة   (اجلـرائم األصـلية     على أوسع جمموعـة مـن       

 التجـرمي يف د ازدواجيـة  عنـد وجـو   يف واليـات قـضائية أخـرى     رتكبـة   اجلـرائم امل  اجلرائم األصلية   
  ).٦من املادة ) ج( ٢الفقرة (

  أو املــصدر احلقيقــيطبيعــةالإىل تغــيري ويــشمل الفعــل اجلنــائي للغــسل الــسلوك الرامــي   -٢١
 يف تحقيــق البــدءاخلاصــة بــه وثيقــة الــصلة بحكــام األجيعــل  ّممــا ،غــري مــشروع همــصدر لــشيء
بــصورة غــري مــشروعة قتنــاة ل الــسلع املغــسوال يتــسم . باملمتلكــات الثقافيــة االّتجــار اتعمليــ

وميكـن تعريـف    .  فيـه علـى وجـه اخلـصوص        لتحقيقبطابع التواتر فحسب، وإمنا أيضا بصعوبة ا      
  .اجلرميةاملمتلكات الثقافية املنهوبة أو املسروقة على أهنا من عائدات 

    
     أو إخفائهاغسل املمتلكات الثقافيةاألشكال الشائعة ل    

 قد تنـدرج    غسل املمتلكات الثقافية اليت    ل مثلة على األشكال الشائعة   فيما يلي بعض األ     -٢٢
 : من اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظّمة٦ادة ضمن نطاق امل

إىل معقـدة   باتبـاع منـاورات     شروعة   املـ  املمتلكـات الثقافيـة غـري     كثريا ما ُتنقل      )أ(  
ومنـها   ،أعلـى األربـاح  دّر  تطّبق قواعد أكثر تـساهال؛ وُتطـرح هنـاك يف أسـواقها لتـ        بلدان ثالثة 

ــصادق بعــد علــى    ــدان مل ت ــة املتعلقــة  بل ــستخدم باالتفاقي ــع اســترياد   الوســائل الــيت ت حلظــر ومن
أقـل  ضـوابط وقيـود   تطّبـق فيهـا   و، ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعةدير  وتص
أدىن أمهيـة  ا تـويل  انبلـد كمـا خيتـار املّتجـرون    . فالدول األطـرا ا هو مطبق يف أي دولتني من    مم

ويكـون  عاديـة   إليها على أهنـا سـلع       فيها  ُينظر  حيث   ،األصناف أو ال تقدرها حق قدرها     لتلك  
غـري  ها أسـهل مـا ميكـن، ممـا يـوحي بـأن هـذه املمتلكـات                  تـصدير بصول علـى رخـصة      فيها احلـ  

  تأتية من مصدر مشروع؛املشروعة م

ــة ال  )ب(   ــة قطــع جتزئ ــائر األثري ــن حف ــستخرجة م ــشروعة غــري  امل ــ أوم  عــدم ُدتعمُّ
العديــدة الــيت حيــصل عليهــا زايــا وفيمــا يلــي امل. الــشائعة إلخفائهــا مــن األســاليب  هــيترميمهــا
تـصديرها أسـهل وميكـن      يكـون    :أجـزاء هـذه التحـف     التعامـل مـع     قو التحف األثريـة مـن       مسوِّ
 ؛ركـي اجلميش  تـ  عنـد نقـاط التف      وال جتتذب نفس الدرجة مـن االهتمـام         أكرب سهولةؤها ب إخفا

جراميـة، ممـا يزيـد مـن صـعوبة       اإلةفـراد اجلماعـ   بـني أ  فيمـا   يف كثري مـن األحيـان       وُتوّزع القطع   
، قطعـا جمـزأة    األثريـة    تحـف ال على ذلك، فعندما يبيع املّتجـرون        وعالوةً. ري عنها لتحها وا تعقب
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 ،ة مــن التحفــةالقطــع الباقيــفــإن بإمكــاهنم أن يوجــدوا طلبــا ملحــا تقريبــا مــن املــشترين علــى    
يف ممارسـات مماثلـة   ُيلجـأ إىل  و. مبالغ أكرب مما حيصلون عليه من بيعها كاملـة       بالتايل  يتقاضون  و

لتحويلـها إىل أعمـال     ، وذلـك    ععـدة قطـ   أغلب األحيـان إىل     يف  قّسم  ليت تُ  الفنية ا  لوحاتنقل ال 
ة الـيت  اللوحات املركبـ   الثالثية أولوحاتالهذا حال وعادة ما يكون . فنية خمتلفة تبدو متمايزة   

. يكــون العمــل الفــين معروفــا إىل حــد مــا  أو عنــدما ،)لوحــات املــذبح( مــذبح الكنيــسة نتــزّي
ــها بواســطة       ــذه التحــف وتعقب ــى ه ــّرف عل ــصبح التع ــات و وي ــد البيان ــيفاتقواع ــصور  أرش ال

   يف الصعوبة؛غايةالفوتوغرافية القائمة 

إال بعــد  جزئــت غالبــا مــا ال يعــاد جتميــع أجــزاء القطــع الفنيــة املــشهورة الــيت   )ج(  
قيمــة فــإهنم يزيــدون ،  هــذه القطــعبيــعيف  الوســطاء واملّتجــرين وبتــأّخر. ســنواتمــضي عــدة 
. العلميـة  وسـاط عـن األضـواء، ممـا ال يـثري قلقـا كـبريا لـدى األ                 مع االبتعاد  السوق،أجزائها يف   

ن قطعـة  يـصو شـخص  هو  للتحفة الفنية كاملة املشتري النهائي   وكثريا ما تعترب تلك الدوائر أن       
تـه مـن املتـواطئني      يف حقيق هـو   بينمـا    ، كان من املقدر هلا أن ختتفي لواله       ثقافيةمن املمتلكات ال  

أن مؤشـرا قويـا علـى    أجـزاء مـن القطـع األثريـة        اقتنـاء   وينبغـي أن يكـون جمـرد        .  االّتجار هبـا   يف
ئــذ  مث ُتبــاع عند،ختــضع للدراســة والتــرميمادة مــا قطــع عــن هــذه الألمــصدرها غــري مــشروع، 

 تؤيد مصدرها؛شهادات  مشفوعة بالسوق القانونيةة يف كاملحتفا فنية 

ــألوف غــريمــنلــيس   )د(   ــةتحــف ال أن تــدخل  امل ــات  املــستخرجة الفني مــن عملي
ا جـزء تـشكّل  لـسلع الـيت   ه الطريقة مع استخدم هذُتوكثريا ما . جمموعة خاصةيف  تنقيب سرية   

القطـع  بـاع   ُتكثريا مـا    و. غري موثقة مبجملها   أو جمموعات ) العمالت املعدنية مثال   (سلمن سال 
وميكـن  . ةكاملـ لُتقطّـع بـذلك أوصـال جمموعـة         ة،  مزّيفبأخرى  مث يستعاض عنها    األصيلة  الفنية  

، وهـي ليـست كـذلك    إىل جمموعـة معينـة  ة على أهنـا تعـود       ثقافيأن ُينظر إىل اإلعالن عن قطعة       
  ؛ئلة العقابغسل األموال ويقع حتت طا يف الواقع، على أنه ضرب من

أخـرى يتـواتر اسـتخدامها       وسـائل    هـي ومهيـة   الأو   والبيـوع الـصورية      املزادات  )ـه(  
مـا يعرضـونه للبيـع مـن     شـراء  بإعـادة  ذه الطريقـة  ويقوم املّتجـرون هبـ    . لغسل املمتلكات الثقافية  

 وُيـتحكم يف  "نظيفـة "ليتـسىن بـذلك أن تكـون املمتلكـات          ، ومهيـة  شـركة ممتلكات عـن طريـق      
وُتعقـد هـذه الـصفقات    . يف الـسوق تغـيري قيمتـها   و يف املـستقبل     هـا بيعمن أجل   لتجارية  قيمتها ا 

  ؛هالكشفوقتا كافيا حملققني أمام اترك  وال تسرعة قياسيةب

لعـدة سـنوات،    أو إعارهتـا    القطـع املـسروقة     " جتميـد "يلجأ املّتجرون أيـضا إىل        )و(  
بعـد  و). علنـا بة للممتلكات املعروضة بالنسالوقت أقصر عادة ما يكون   (إىل أن تسقط العقوبة     
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وتتبـع املتـاحف    . بلـد ثالـث    غالبا ما تعود املمتلكات إىل الظهور جمـددا يف           تلك الفترة، انقضاء  
األعمـال الفنيـة    منـذ عـدة سـنوات، وهـي تنطـوي علـى إعـارة املّتجـرين                 شائعة  المارسة  هذه امل 

 شـريطة  ،لل هذا األمـر بالنجـاح    ؛ وعادة ما ُيك   بل بيعها إىل متاحف كربى    قملتاحف أقل شهرة    
  .األثناءتلك يف هم باملمتلكات أحديطالب أال 

 هـواة االقتنـاء   املتـاحف و  الضروري أن يضطلع كل مـن       هذه األمثلة أن من     ويتبّين من     -٢٣
إخفـاء املمتلكـات يف إطــار   ممارسـات  ، وأن ُتـدَرج  أعمـال رصـد وقائيـة   ودور املـزادات بتنفيـذ   

ـــ   ــسل اجلنائي ــرائم الغـ ــدى جـ ــاق  إحـ ــعة النطـ ــسنة التعريـــف وة الواسـ ــان إذا  و.احلـ ــار كـ االّتجـ
كفـل   أن ت  علـى الدولـة   فـإن   ،  الـوطين للدولـة   باملمتلكات الثقافية جرمية جنائية مبوجب القـانون        

  .كذلكاألصلية لغسل إدراجه يف عداد جرائم ا
    

    الفساد  - ٣  
طــرف ككة املــشاروهم ءوارتــشاألفــراد رشــو اأن جتــّرم جيــب علــى الــدول األطــراف   -٢٤

ضرورة مجاعـة  أن ترتكـب اجلرميـة بالـ      بـ وال يوجد شرط يقـضي      ). ٨املادة  ( الرشوة   متواطئ يف 
واألجانب يف بلدان املنشأ والعبـور       الوطنيني فساد املوظفني العموميني  ويؤدي  . ةة منظّم إجرامي
دول أن  لـ ومبقـدور ا  . وجعلـه ممكنـا   املمتلكـات الثقافيـة     االّتجار ب دورا حامسا يف تيسري      واملقصد

الـيت تبـذهلا    هـود   ن يعرقلـون اجل   الـذي األفـراد    و االرتـشاء والرشـوة   املتـورطني يف    إىل العدالـة    تقدم  
ــة    املؤســسات مــن أجــل   ــة ومنــع حــاالت االّتجــار باملمتلكــات الثقافي ــة املمتلكــات الثقافي محاي

  .هذا احلكممالحقة مرتكبيها قضائيا من خالل إنفاذ ووالتحقيق فيها 
    

    العدالةعرقلة سري   - ٤  
املالحقـات القـضائية    التحقيقـات و تعـرض املـشاركون يف  ذا من املتعذر حتقيق العدالـة إ     -٢٥

اجلرميـة  مكافحـة   اتفاقيـة    وتتـضمن    .أو إذا مت التالعـب باألدلـة       كانوا من الفاسدين     للترهيب أو 
اجلماعـات  بـه مـن قبـل       تالعـب   حـاالت ال  أحكاما حلمايـة سـالمة النظـام القـضائي مـن            ة  املنظّم

ــة  ــة املنظّم ــادة  . اإلجرامي ــا للم ــة ٢٣ووفق ــن االتفاقي ــإن ،  م ــدول األطــراف   ف ــى ال ــّرم عل أن جت
ور تقـدمي   يـضطلعون بـد   الـشهود واملـسؤولني الـذين       إزاء   استخدام احلوافز أو التهديـد أو القـوة       

  .أدلة أو شهادات دقيقة
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    انطباق اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظّمة على جرائم خطرية أخرى  - جيم  
 ٢املـادة    املعرفـة يف     علـى مجيـع اجلـرائم اخلطـرية        اجلرميـة املنظّمـة   مكافحة  اتفاقية  تنطبق    -٢٦

علـى الـرغم مـن أن    و. ةطابع عرب وطين وتكون ضالعة فيها مجاعـة إجراميـة منظّمـ         منها اليت هلا    
، فإهنـا قـد ترغـب    الـوطين يف قانوهنـا  " جرميـة خطـرية  "إىل تعريف مصطلح   يست حباجة   الدول ل 

مطابقتـها  ، وذلـك مـن أجـل أن تكفـل           اجلرمية املنظّمة بتلك اجلرائم املرتبطة عادة     تعراض  اسيف  
  .يةاالتفاقأن تنطبق عليها طرية ورمية اخلملعايري اجل

خطورهتـا،  درجة  العقوبات و بفيما يتعلق   تساق  أدىن من اال  حد  من أجل التوصل إىل     و  -٢٧
ــدول حتــتفظ أن صوب مــن املستــ إن فــ ــقائمــة مــشتركة  بال ملمتلكــات باجلرائم املتــصلة عــادة  اب

بـدعوى  لتعـاون  رفـض ا  الىفتتـ جنبيـة و األأن تسّهل إجراء التحقيقات    لدول  بإمكان ا و. الثقافية
يف املنــصوص عليهــا تطبيــق اجلــرائم العامــة مــا عــّززت إمكانيــة  إذا ،ازدواجيــة التجــرميانعــدام 
مل تعـّول فقـط علـى        الثقافيـة، و   اجلرائم املتعلقـة باملمتلكـات    ة، وكذلك   القضائيالواليات  معظم  

 .الواليات القضائيةقد ال تكون موجودة يف مجيع خاصة جرائم تناول ألحكام اليت تا
    

    باملمتلكات الثقافية جرمية خطريةّتجاراال اعتبار  - ١  
محايـــة مـــن العقبـــات الرئيـــسية الـــيت تعتـــرض طريـــق توائمـــة املتـــشريعات إن انعـــدام ال  -٢٨

دون مـن  الـسرقة،  عامـة، مـن قبيـل    رائم  جب إال   اأحياناليت ال تكون مشمولة     ،  املمتلكات الثقافية 
العديـد مـن    يوجـد يف   يف حـني  ،للممتلكات وقيمتها اخلاصـة    ابع اخلاص طلإضايف ل إيالء اعتبار   

مـا يتـصل بـه مـن     االّتجـار باملمتلكـات الثقافيـة و   بـشأن  بلدان املصدر جرائم أكثر صرامة ودقة      
وخيلّـف هــذا االخــتالل يف التــوازن تبعــات عمليــة،  .  أشــدعقوبــاتوتقــع حتــت طائلــة جـرائم،  

تعريف الفعل غـري    الذي يشوب   التناقض  أن من الصعب إثبات ازدواجية التجرمي بسبب        ،  أوهلا
 أدىن  جرميـة أمـا التبعـة الثانيـة فهـي أن          ). سرقة مقابـل االّتجـار باملمتلكـات الثقافيـة        ال(املشروع  

جرميـة خطـرية   تؤهلـها ألن تكـون   عقوبـات كافيـة    طائلـة  قـد ال تقـع حتـت   مثـل الـسرقة   درجة  
تعلقـة  ملاالسـتعانة بـصكوكها ا    تطبيق االتفاقية و  ، قد يتعرقل    يف كلتا احلالتني   و .مبوجب االتفاقية 

التركيز على مواءمة القوانني بـني الـدول،        بزيادة  وميكن معاجلة هذه الشكوك     . لتعاون الدويل با
االتفاقيـة، مثـل غـسل عائـدات اجلرميـة وغريهـا مـن             ّددة يف   احملـ بـاجلرائم   يشمل املتعلـق منـها      مبا  

  .املمتلكات الثقافية باالّتجاراملتصلة حتديدا باجلرائم اخلطرية 

ــذكرة         -٢٩ ــة يف م ــة مــن االّتجــار باملمتلكــات الثقافي ــق اخلــرباء املعــين باحلماي وأوصــى فري
 باملمتلكـات   ّتجـار ملرتبطـة باال  األنـشطة ا  الدول  ُتجّرم  صدرت مؤخرا عن األمانة بأنه ينبغي أن        
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مبـا يف ذلـك الـسرقة والنـهب     (ملمتلكـات الثقافيـة   با ّتجـار أن تنظر أيـضا يف اعتبـار اال    ، و الثقافية
 مـن   ١٧الفقـرة    (ةنظّماجلرمية امل مكافحة  اتفاقية  حكام  جرمية خطرية وفقا أل   ) من املواقع األثرية  

 بشكل كـبري قـدرهتا علـى محايـة نفـسها             ومبستطاع الدول أن تعّزز    .)E/CN.15/2010/5الوثيقة  
االتفاقيـة  من جرمية االّتجار باملمتلكات الثقافية عن طريـق تعريـف هـذه اجلرميـة وفقـا ألحكـام                   

ونقـل ملكيـة املمتلكـات الثقافيـة     دير حلظـر ومنـع اسـترياد وتـص       الوسائل اليت تـستخدم   باملتعلقة  
  .ية جرمية خطرية، واعتبار االّتجار باملمتلكات الثقافبطرق غري مشروعة

    
    أخرى ذات صلةخطريةجرائم   - ٢  

تطبيـق اتفاقيـة مكافحـة    إىل جـرائم أخـرى شـائعة يف معظـم الـدول          قد يؤدي ارتكاب      -٣٠
وجـود تـشريعات    غيـاب   ، وخاصـة يف      عليهـا  التعاون الدويل املتعلقة ب اجلرمية املنظّمة وأحكامها    

 :هذه اجلرائمفيما يلي بعض من و. افيةاالّتجار باملمتلكات الثقتتعلق بشكل خاص بمتوائمة 

ــداول غــري املــشروع   )أ(   ــضائع ل الت ــلب  جرميــة يف ّيفــة، الــذي يعتــرب زاملسروقة أو امل
أن الـدول  ينبغـي أن تـدرك   لكـن  و، وهو ميكن أن ينطبق على املمتلكات الثقافية،   معظم الدول 

فيمـا يتعلـق هبـذه      ايـا   ارف أو النو  تشريعات الدول األخرى قد تتطلب مستويات خمتلفة من املعـ         
كافيـا  اجلهـل املتعمـد      وقد ال يكون دوما      .سلع الواردة لل صدر اإلجرامي املاجلرائم، مثل معرفة    

  ؛التداولرمية للشخص املتهم جباجلنائية  سؤوليةامللتأكيد 

  يف قــضايا االّتجــار، وهــو جرميــة غالبــا مــا ُيلجــأ إليهــاالتــصدير غــري املــشروع  )ب(  
ــ ــايفب ــ. التراث الثق ــن أن وب ــذا الرغم م ــصدير ه ــشروع  الت ــنظم   غــري امل ــع ال ــة يف مجي ــو جرمي ه

  ة؛األجنبيالقانونية، فإن بعض الدول ال جترم تصدير السلع الثقافية 

العتـراف  وا. الـدول حلمايـة حـدودها      ، وهو من األفعال اليت جترمهـا      تهريبال  )ج(  
هلـذا العمـل    ريـب    هـو هت    دولة أخـرى   بطريقة غري مشروعة إىل إقليم    ثقايف  بأن إدخال عمل فين     
 املـصدر   يل التعـاون بـني بلـد      سّهقـد يـ    و ،يف بلـد املقـصد    بوقـوع جرميـة      إمنا ينطوي على إقرار   

تـصدير  تنظـر إىل    البلـدان الـيت ال      يف  حتقيق شـرط التجـرمي املـزدوج        األمر الذي ييّسر    واملقصد،  
  ؛لّستقمبشكل غري مشروع على أنه فعل إجرامي سلعة الثقافية ال

بــرامج أصــبحت . املمتلكــات الثقافيــةبدام اإلنترنــت ألغــراض االّتجــار اســتخ  )د(  
املمتلكــات هــا لبيــع مجيــع أنــواع الــسلع، مبــا فيمــن القنــوات الــيت يتــواتر اســتخدامها اإلنترنــت 
زاول مـن خمتلـف أحنـاء العـامل وتـ         زبـائن   ذب  تجتووتعمل مزادات اإلنترنت بوقع سريع      . الثقافية
مـشكلة كـبرية    وبيع فرادى القطـع بـاملزاد العلـين ال ميثـل    . ابطوسط ال خيضع للضو   يف   نشاطها
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 وقـد أوصـى فريـق     . ةجـسيم تـسبب يف أضـرار      ي  هذا النشاط التجاري ككل    ، ولكن بالضرورة
 تـدابري فعالـة      الـدول  ينبغـي أن تتخـذ    بأنه  االّتجار باملمتلكات الثقافية    من  ماية  املعين باحل خلرباء  ا

ينبغــي تــشجيع الــدول علــى تعزيــز ، وأنــه قافيــة عــرب اإلنترنــتملكافحــة االّتجــار باملمتلكــات الث
مــن أجــل تعقُّــب ) كمقــدمي خــدمات اإلنترنــت(التعــاون بــني ممثلــي القطــاعني العــام واخلــاص 

ــر    ــع اإلنترنــــت الــــيت تتجــ ــان ( املمتلكــــات الثقافيــــة  بمواقــ  مــــن الوثيقــــة  ٣٢ و٣١الفقرتــ
E/CN.15/2010/5(؛)٨(  

 تفيـد تلـك اجلرميـة علـى     وميكـن أن  ،  جـدا  ائعةالتخريب، وهو من اجلرائم الش      )ه(  
 مـن  نقلـها ملمتلكـات الثقافيـة مـن خـالل        فتخريب ا  .محاية القطع األثرية  وجه التحديد يف جمال     

 أو أن   اأن يكـون جرمـا خاصـ      عن طريق التنقيب عنها بدون تصريح ميكـن         ألصلي أو   وقعها ا م
ذا " األثريــةالقطــع نــهب ب "سمىا ُيــالــضرر النــاجم عّمــويكــون . التخريــبعتــرب مــن أشــكال ُي

قطعة األثرية حبد ذاهتا، اليت ُتقتلع من جـذورها يف موقعهـا   املوقع وال ُيتلف كال من     شقني، ألنه 
. تـها  وأمهيتـها املتبقيـة ألهنـا تفقـد أيـضا قيم    قطـع األثريـة   التـضّرر   كمـا ت  ا،  فقد هويته األصلي وت 
يف بعض الـنظم القانونيـة   قد شرعت ، وذه املشكلةراد وعي فقهاء القانون الدويل هب  طّويتزايد با 

املالحقـة  ألغـراض   و. مـن موقعهـا األصـلي     التحف الفنية   ألضرار النامجة عن نقل      ل إيالء اهتمام 
بــدون تــصريح األثريــة التنقيــب عــن القطــع رائم جبــ تخريــبقــرن جرميــة الُت، ميكــن أن القــضائية

  . للسرقةةمماثلحيث إن اجلرمية األخرية ، ونقلها بشكل غري مشروع

االّتجـار  املرتبطة يف العـادة ب    اجلرائم  جترمي طائفة واسعة من     لدول يف   وختاما، قد تنظر ا     -٣١
املزيـد مـن      الـنص علـى    يفتنظـر   و، بوصـفها جـرائم خطـرية،        غري املشروع باملمتلكـات الثقافيـة     

 مـن أجـل   لـك   وذالّتجار باملمتلكـات الثقافيـة،      لالدولية   مبا يتمشى مع التعاريف      ّددةاحملاجلرائم  
  .الدولسائر لتراث الثقايف وتيسري التعاون الدويل مع ل أوسع نطاق ممكن من احلمايةتوفري 

    
    األحكام الكفيلة بالتجرمي الفعال  - دال  

اجلرميـة املنظّمـة إطـارا لـضمان فعاليـة التحقيـق يف اجلـرائم الـيت                 مكافحـة   اتفاقيـة   ترسم    -٣٢
يتعلــق ألحكــام مفيــد جــدا وهــذه ابعــض ئيا، ومالحقــة مرتكبيهــا قــضامن نطاقهــا ونــدرج ضــت
  .ماية املمتلكات الثقافيةحب
    

───────────────── 
  يسري للشؤون الثقافية مذكرة تفاهم مع موقع إيباي السويسريوقّع مثال املكتب االحتادي السو )8(  

(eBay Switzerland)كما وقّعت السلطات النمساوية .  بشأن حتسني مراقبة بيع القطع األثرية على املوقع
 .eBayواألملانية اتفاقات مماثلة مع موقع 
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   الوالية القضائية  - ١  
 الثغــراتيف ضــوء و.  غالبــا مــا تكــون عــرب وطنيــةباملمتلكــات الثقافيــة جرميــةاالّتجــار   -٣٣

 مـن الـسهل نـسبيا علـى اللـصوص واملّتجـرين           فـإن   بني األطر القانونية،    القائمة  وأوجه التفاوت   
 ١٥ووفقـا للمـادة     .  واإلفالت من العقاب عليها     كشف جرائمهم  شترين سيئي النية تفادي   وامل

تـهم علـى    وحماكممعهـم   التهرب مـن التحقيـق      من   عدم متكني اجملرمني  ينبغي  فإنه  من االتفاقية،   
يف لـدول   عريـضا تـستند إليـه ا       االتفاقيـة أساسـ   الذي يقف وراء إرساء ا    ، وهو السبب    جرائمهم

  .بشأن هذه املالحقات القضائيةاليتها القضائية وتأكيد سريان 

ــالــدول ، فــإن بإمكــان  مــن االتفاقيــة١٥املــادة وبفــضل   -٣٤ ّري تحــللصالحيات التمتــع ب
رائم ، وهـي تـشمل جـ   عـرب وطـين  ذات طـابع  جـرائم   علـى التحقيق واملالحقة القضائية تنطبـق    و

ــ. التحقيــق فيهــاو ّريتحــللإجــراءات باختــاذ تــسمح بطرائــق الدولــة ذات صــلة بــإقليم  دول وال
ساعدة عمومـا مبـ   ملزمـة   ها  اجلرائم، ولكن  غري ملزمة مبالحقة مرتكيب هذه       األطراف يف االتفاقية  

فإنـه ينبغـي أن   االتفاقيـة،  بأحكـام  وعمـال  . طلب منها ذلـك  تعندما  ف  األطرال  الدوغريها من   
 ُيرتكـب عنـدما   ،  فاقيـة االتب اجلرائم املشمولة القضائية على   تها  والي سريان   طرف ال دولةتؤكد ال 

 أوهـذه الدولـة     علـى مـنت سـفينة أو طـائرة ترفـع علـم              ُيرتكـب   الدولـة أو    تلـك   يف إقلـيم     رماجل
، أو عنـدما يكـون اجلـاين    )١٥املـادة    مـن    ١الفقـرة   (مسجلة مبوجب قوانني تلك الدولة      تكون  

سـوى  ال تقـوم بتـسليم ذلـك الـشخص لغـري مـا سـبب           و  تلـك الدولـة    املزعوم موجودا يف إقليم   
دولـة  لتفاقيـة، جيـوز ل    بأحكـام اال  وعمـال أيـضا     ). ١٥املـادة    مـن    ٣الفقـرة   (اها  كونه أحد رعاي  

 يهـا، مواطنأحـد  واليتها القـضائية عنـدما يكـون اجلـاين أو اجملـين عليـه       أن تؤكد سريان  طرف  ال
على املشاركة يف مجاعة إجراميـة منظّمـة هبـدف ارتكـاب جرميـة خطـرية يف                  اجلرميةانطوت  إذا  
). ١٥املـادة    مـن    ٢الفقـرة    (الـوطين القـانون   يـنص عليهـا     ولة أو يف ظل أي ظروف أخـرى         الد
مــن قبيــل جــرائم  تعزيــزبفــضل هــذا احلكــم الواســع النطــاق املتعلــق بالواليــة القــضائية، ميكــن و

 .عغري مشروبشكل ) وطنية وأجنبية( ممتلكات ثقافية االّتجار باملمتلكات الثقافية أو تصدير

تؤكـد فعـال سـريان واليتـها     بـني الـدول الـيت      فيما  تفاقية أيضا إطارا للتعاون     االترسم  و  -٣٥
يف  حـىت    ،العديـد مـن األطـراف إىل التعـاون يف التحقيـق           القضائية، يف احلاالت اليت ُيدعى فيهـا        

مـن الواليـات القـضائية املـشاركة علـى أوسـع نطـاق هـي القـادرة                   حالة ما إذا كانت قلة فقط     
  .ناة قضائيابالفعل على مالحقة اجل
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   مسؤولية الشخصيات االعتبارية  - ٢  
 االعتباريــة عــن الشخــصيات سؤوليةبــأن حتــدد مــ االتفاقيــة الــدول األطــراف  طالــب ت  -٣٦

اجلـرائم املـشمولة    يـة منظّمـة و    إجراميهـا مجاعـة     كون ضالعة ف  املشاركة يف اجلرائم اخلطرية اليت ت     
جيـوز أن تكـون   بادئ القانونيـة للدولـة الطـرف،       رهنا بامل  و ).١٠املادة   من   ١الفقرة  (االتفاقية  ب

ملـسؤولية  جيـب أال ختـلّ با  ، و )١٠ من املادة    ٢الفقرة  (سؤولية جنائية أو مدنية أو إدارية       هذه امل 
 ويـتعني إلقـاء     ).١٠ مـن املـادة      ٣الفقـرة   (اجلنائية لألشخاص الطبيعيني الـذين ارتكبـوا اجلـرائم          

فعالـة  زاءات جنائيـة أو غـري جنائيـة         جلـ وإخـضاعها    ةاالعتبارياملسؤولية على عاتق الشخصيات     
هـذا  تفـسري   جيـب   و). ١٠ مـن املـادة      ٤الفقـرة    ( ذلك اجلزاءات املاليـة    ، مبا يف  ةومتناسبة ورادع 

ــا باحلكــم  ــدول األطــراف جيــب علــى  الــيت١١املــادة مقرون ــها، أن ختــضع كــل مــن  ال ، مبوجب
 مـع وضـع قـانون       خطـورة ذلـك اجلـرم     زاءات ُتراعـى فيهـا       جلـ  ةاالتفاقييرتكب جرمية مشمولة ب   

  .مبا فيه الكفايةتقادم طويل األمد 

يـة، وقـد   الفناألعمـال  يف سـوق  ضطلع الشخصيات االعتبارية بـدور نـشط     توكثريا ما     -٣٧
 اهليئـات املـذكورة     وتـشارك . نلرهـو ا واملتاحف واملعارض الفنية ومكاتب      تشمل دور املزادات  

ــمــسؤوليها مــشاركة مطّــ مــن خــالل   ــة غــري املــشروعة  ادة ردة الزي  يف شــراء املمتلكــات الثقافي
إعـادة   إحدى الـشركات، يـصبح مـن املمكـن           ىلإهذه املمتلكات   د إن ُتنسب    ومبجّر. وغسلها

العتباريـة   ا وقـد يـؤدي اإللقـاء باملـسؤولية علـى الشخـصيات           . شـرعية بوصـفها ممتلكـات     بيعها  
 هااسـتخدام إىل العـدول عـن       أو اإلداريـة      املدنية أواجلنائية  وممثليها عن طريق حتميلها املسؤولية      

، أخـرى صـكوك   املنـصوص عليهـا يف      وقائيـة   التـدابري   تقّيـد بـسائر ال    العلـى   تشجيع  الو،  كدروع
  .مثل مدونات قواعد السلوك

    
   املالحقة القضائية واملقاضاة واجلزاءات  - ٣  

مـن حيـث    فعالـة، جيـب  إجراءات املالحقة القضائية واملقاضـاة واجلـزاءات       ي تكون   لك  -٣٨
فوائـد  وجينونـه مـن   ضـرر  تتناسب مـع مـا يلحقونـه مـن     بطريقة وا عاقبحاكم اجلناة وُيأن يُ املبدأ  

بـشأن األفعـال اجملّرمـة مبوجـب        العقوبـة املناسـبة     ما حتـّدد الـدول      عنـد و. يةمن أنشطتهم اإلجرام  
ألفعـال  تراعي خطورة تلـك ا تطبيق حد أدىن من الردع وأحكام االتفاقية، فإن عليها أن تكفل      

اجلــرائم بــشأن الــدول ســلطة تقديريــة يف حتديــد العقوبــات ولــدى ). ١١ مــن املــادة ١الفقــرة (
ــرغم مــن   ــة    اخلطــرية األخــرى، علــى ال ــة، أن تفيــد العقوب ــه ينبغــي، ألغــراض تطبيــق االتفاقي  أن

ينبغـي   وعليـه  .)٢املادة  (ملدة ال تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد   ة  احلرمان التام من احلري   ب
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مبـا  ذات الـصلة    فرض عقوبات علـى االّتجـار باملمتلكـات الثقافيـة واجلـرائم              يف   أن تنظر الدول  
  .يتفق مع هذه املتطلبات

أطـول أمـدا   الـدول قـوانني تقـادم       فـإن مـن الـضروري أن تفـرض          وباإلضافة إىل ذلك،      -٣٩
وقــت نفــسه وأن تراعــي يف الوغريهــا مــن اجلــرائم اخلطــرية، جلــرائم املــشمولة باالتفاقيــة اعلــى 

ونظـرا ألن   .  يف هـذه اجلـرائم      اليت ينطوي عليها إجراء حتقيقات عـرب وطنيـة          الكربى الصعوبات
يف الـسوق   ال تظهـر    ، و  يف كـثري مـن األحيـان       لفترات طويلـة نـسبيا    " ُتجّمد"ملمتلكات الثقافية   ا

 فـإن مـن شـأن هـذه         بـصورة غـري مـشروعة أو سـرقتها،        على نقلـها    عدة سنوات   مضي  بعد  إال  
ال تتعـّرض جهـود الدولـة يف جمـال التحقيـق للخطـر بفعـل                يف ضـمان أ   ة  مفيـد أن تكون   ابري  تدال

 الــسلع الثقافيــة تــستهدف اجلــرائم الــيت يفيـد يف معاجلــة  وقــد .األمــدقــصرية تقــادم قــوانني سـن  
 .مستدميةجرائم اعتبارها  أو  أطول أمداتقادمقوانني  وضع

    
   التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون  - ٤  

الـذين يـشاركون أو   األشـخاص  تـشجيع  تعلقـة ب ملاتـدابري  ال من االتفاقيـة    ٢٦ة  تبّين املاد   -٤٠
إنفـاذ القـانون    املوظفني املكلفني ب  لتعاون مع   ى ا لع إجرامية منظّمة    ات يف مجاع  نشاركو ي اكانو

وتـشمل  ). ٢٦املـادة    مـن    ١الفقـرة   (مرتكبيهـا   ومالحقـة   يف اجلـرائم    من أجـل تيـسري التحقيـق        
 مـن   ٢الفقـرة   (وختفيـف العقوبـة     ) ٢٦املـادة    مـن    ٣الفقـرة   (نح احلصانة من املالحقـة      مالتدابري  
مطالبــة الــدول األطــراف فــإن ،  مــن االتفاقيــة٢٦ و٢٤املــادتني أحكــام عمــال ب و).٢٦املــادة 

ترتيبات مـع دول أخـرى   تتخذ اتفاقات أو  لزم األمر،بأن تربم، إن  ماية هؤالء األشخاص، و   حب
وافـق فيهـا املـشترون       يف احلـاالت الـيت ي      امفيـد هذا احلكم   كون  يميكن أن   و. هذا الغرض بلوغ  ل

غــري  يف االّتجــار ملتــواطئنيمــن ابــذلك يــصبحون مــشروعة، و جمــزأة غــريممتلكــات   اقتنــاءعلــى
 إلكمـال   جمحفـة والقبـول بـشروط     إزاء ذلـك    الصمت  التزام   من مث يضطرون إىل    و  هبا املشروع
ام الــيت هتـدف إىل تقـدمي حـوافز للمتـورطني يف االّتجــار     األحكـ  وقـد تثبـت   .املقتنيـات  جمموعـة 

إىل اخلـارج   ُيحـصل عليهـا أو ُتنقـل         الـيت    سلعالـ اسـترداد   يتعـاونون يف    ّممن   ،باملمتلكات الثقافية 
 أهنـا أحكـام     ،لوسـائ من ال  بغري ذلك و   بوسائل من قبيل ختفيف العقوبة أ      ،بطريقة غري مشروعة  

  .نون واملشتروه البائعييبد التواطؤ الذي  طوقمفيدة يف كسر
    

   ضبط املمتلكات الثقافية ومصادرهتا  - ٥  
بــشأن التــدابري الوقائيــة الــيت تــسمح تتــضمن اتفاقيــة مكافحــة اجلرميــة املنظّمــة أحكامــا   -٤١
ؤقـــت علـــى نقـــل املظـــر احل (هاأو جتميـــدضـــبطها و) احلرمـــان النـــهائي(صادرة املمتلكـــات مبـــ
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ــهاأو املمتلكــات  ــا أ تبديل ــصرف فيه ــاو  أو الت ــرة ) (حتريكه ــادة  ٢الفق ــن امل ــشمل ). ١٢ م وت
ارتكــاب جــرائم مــشمولة  صادرة عائــدات اجلرميــة املتأتيــة مــن  املــ للــضبط و القابلــةاملمتلكــات

 إيــرادات أو فوائــد عائــدات مــشروعة وأياملختلطــة بأو هــا املمتلكــات احملّولــة مبــا في( االتفاقيــةب
ألدوات املـــستخدمة يف ارتكـــاب جـــرائم واملمتلكـــات أو املعـــدات أو ا) ة مـــن العائـــداتنيـــجم

وميكن اعتبار املمتلكات الثقافية عائدات جرميـة،       ). ١٢املادة   من   ١الفقرة  (مشمولة باالتفاقية   
  .أحكام االتفاقية  ضبطها من باب الوقاية مث مصادرهتا عندئذ باالستناد إىلبالتايلن وميك

اقتفـاء  والتعـّرف علـى املمتلكـات        اختاذ تـدابري للـتمكني مـن      مطالبة ب الدول األطراف   و  -٤٢
وفيمـا  ). ١٢ مـن املـادة      ٢الفقـرة   (يف هناية املطـاف     هتا  مصادرها وضبطها بغرض    جتميدأثرها و 

هـذه  حتركـات   نطـوي ضـمنا علـى مراقبـة         أن ي فإن هذا األمـر ميكـن       يتعلق باملمتلكات الثقافية،    
 الـيت حتـتفظ هبـا اهليئـات العامـة       ىل توثيـق املمتلكـات الثقافيـة      إاملمتلكات وزيادة اجلهود الراميـة      

 وثـائق تـصريح      وينبغي أن تكون   . غري مشروعة  ها القطع املستخرجة من حفائر    واخلاصة، مبا في  
وينبغـي  . أن ُترفق بـصور فوتوغرافيـة، إن أمكـن   اإلمكان، و نقل املمتلكات الثقافية مفصلة قدر

ة والـيت تتـشارك يف      لثقافيـ ت ا  اخلاصـة باملمتلكـا    شهادة التـصدير النموذجيـة     خاص ل  إيالء اعتبار 
ــدادها منظّمـــة   ــة     إعـ ــم والثقافـ ــة والعلـ ــسكو(األمـــم املتحـــدة للتربيـ ــة  ) اليونـ واملنظّمـــة العامليـ

ــ  كمــا)٩(.للجمــارك رصــدها وإخــضاعها ملراقبــة واملواقــع األثريــة حراســة علــى ع الــدول شّجُت
صعبة مــن خــالل تنفيــذ هــذه املهــام الــيف كــثري مــن األحيــان وميكــن . وســيلة للوقايــةكالــشرطة 

  .وأجهزة الكشف عن املعادن وغريها من الوسائلسواتل ال، كاستخدام تكنولوجيات

ــد و      -٤٣ ــات املناســب عن ــدول أن تنظــر يف عــبء اإلثب إلطــار القــضائي   لاهضــعوجيــوز لل
اتفاقيـة مكافحـة     مـن    ١٢املـادة    مـن    ٧الفقـرة   يف   وُتدعى الـدول األطـراف       .صادرةاملضبط و لل

ن املـصدر املـشروع لعائـدات اجلـرائم     يف إمكانية إلزام اجلاين بأن يبّيأن تنظر ىل اجلرمية املنظّمة إ 
هبــذه ثبــات عــبء اإلومــن شــأن حتويــل . ضــة للمــصادرةاملزعومــة أو املمتلكــات األخــرى املعّر

ــساعد الــدول  الطريقــة  ــى التغلّــيف أن ي ــد مــا تواجهــه مــن   ب عل ملكيتــها  صــعوبات يف تأكي
وسـيلة  ال توجـد    متلكات مـن موقـع أثـري و       ؤخذ هذه امل  عندما تُ لممتلكات الثقافية، وخاصة    ل
متلكــات يف املطالبــات اخلاصــة بامل سوعكــبء إثبــات مأمثلــة تطبيــق عــ مــنو. لتعــّرف عليهــال

أن ، الـذي قـرر فيـه اجمللـس          )٢٠٠٣ (١٤٨٣اسـتجابة لقـرار جملـس األمـن         تدبري اختـذ    الثقافية  
الـيت   ملمتلكـات الثقافيـة  ايـسري أن تعـود بـسالم    تتخذ مجيع الدول األعضاء اخلطـوات املناسـبة لت       

 هبـذه األشـياء   ّتجـار فـرض حظـر علـى اال   ومـن بينـها   ، العـراق أخذت بـصورة غـري قانونيـة مـن          

───────────────── 
 .http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001396/139620E.pdf: يف املوقع التايل متاحة )9(  
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وقــد .  أو ُيــشتبه يف أهنــا كــذلك علــى حنــو معقــول أهنــا أُخــذت بــصورة غــري قانونيــة املعــروف 
قـضي باسـتخدام     ي ا قانونيـ  اة صـك  يرلنـدا الـشمالي   إاعتمدت اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى و       

جمـال اسـترداد   جنـاح ملحوظـة يف   املعكوس، وقد أفضى هـذا إىل حتقيـق حـاالت        بء اإلثبات   ع
اإلثبـات املعكـوس علـى       أيـضا عـبء      ويـشّجع  )١٠(.إىل العـراق  وإعادهتا  املمتلكات الثقافية   هذه  
إىل اململكـة   مـصدرها    متلكـات املـشتبه يف    تـدفق امل  مما حيد مـن     ة قبل الشراء،    واجبالعناية ال بذل  

 ملـادة  مـن ا   ٧للفقـرة   وفقـا   معكـوس    إثبـات    ءاستخدام عـب  يبدو أن   ويف هذا الصدد،    . املتحدة
  .مكافحة االّتجار باملمتلكات الثقافيةيف   واعدة بالنجاحة أدا١٢
    

    األحكام الكفيلة بتيسري إجراء حتقيقات فعالة  - هاء  
    أساليب التحري اخلاصة  - ١  

غـريه مـن أشـكال     ، مثـل التـسليم املراقـب و       )٢٠املـادة    (اصـة  التحري اخل  بأساليأثبتت    -٤٤
كـا  وإدرا. ةنظّمـ مكافحـة اجلرميـة امل    يف   ة، أهنا أداة بالغة القّوة    يات السّري الرصد اإللكتروين والعمل  

 االتفاقيـة التعـاون الـدويل بـني هيئـات إنفـاذ             تـشّجع ،  التحقيقـات عـرب الوطنيـة     التحريات و ألمهية  
، أو على أساس كل حالة على حدة      ،  رافاتفاقات ثنائية أو متعددة األط    إبرام   خالل   القانون من 

املمتلكـات   ُتنقـل وكثريا ما ). ٢٠ من املادة ٣ و٢الفقرتان  (هذه االتفاقاتيف حال عدم وجود  
، بـشكل  وأاملـزادات  عـن طريـق     إىل دول ثالثـة     املـسروقة   بصورة غري مشروعة أو     الثقافية املنقولة   

األعمـال الفنيـة     أسـواق    رصـد اسـتباقية ل  حتقيقـات   ومـن الـضروري إجـراء       . اإلنترنتعرب  متزايد،  
التـسليم املراقـب    السرية وعمليات   عمليات  وقد حقّقت ال  .  غري املشروع  ّتجاراالأنشطة  وكشف  

  . باملمتلكات الثقافيةالتحقيق يف االّتجارجمال نتائج جيدة يف )  الصورية املزاداتيهامبا ف(
    

    وحدات متخصصة للتحقيق جتمع بني عدة ختصصات عمليةإنشاء   - ٢  
 متخصـصة   رامج تـدريب   وضـع بـ    ة الـدول علـى    نظّمـ اتفاقية مكافحـة اجلرميـة امل     تشجع    -٤٥

اجلــرائم املــشمولة باالتفاقيــة منــع مــن أجــل تدريبــهم علــى للمــوظفني املكلفــني بإنفــاذ القــانون 

───────────────── 
 لعام )جزاءات األمم املتحدةخبصوص (استحدث األمر الصادر عن اململكة املتحدة بشأن العراق  )10( 

  من العراقمشروعةبطريقة غري املنقولة ثقافية يف املمتلكات ال التعاملمن قبيل جرائم جديدة ٢٠٠٣
 هذا األمر لى ذلك، فإنعالوة عو. مها إىل الشرطةالقيام مبا يودي إىل تسلي وعدم التحكم فيهاأو هتا وحياز

ة الثقافيثبت أنه ال يعرف أن املمتلكات ن يأعى عليه ملّديتعني مبوجبه على ا، استثنائيإثبات ء عبطّبق ي
  ، وليس لديه من األسباب ١٩٩٠أغسطس / آب٦صورة غري مشروعة من العراق منذ املعنية منقولة ب

 .لى هذا النحوما يدفعه إىل افتراض نقلها ع
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ــها   ــشفها ومكافحتـ ــادة (وكـ ــة إ ).٢٩املـ ــالنظر إىل احلاجـ ــصة    وبـ ــارف متخصـ ــام مبعـ ىل اإلملـ
رس بـة تـدريبا متخصـصا تكّـ       مدّر اء وحدات فإن إنش ،  يف سوق السلع الثقافية   ة   احلقّ للمشاركة

  .ّتجاريف مكافحة هذا اال بشكل كبري سهمهلذا الغرض ميكن أن ي

علـى   لدول األعـضاء  ا٢٠٠٨/٢٣يف قراره  اجمللس االقتصادي واالجتماعي    وقد حثّ     -٤٦
 القــدرات تنميــةجبملــة وســائل مــن بينــها  هبــا، وذلــك ّتجــارالثقافيــة ومنــع االمحايــة املمتلكــات 
وبإمكــان .  والقطــاع الــسياحياجلمــاركدوائــر ولمؤســسات، مثــل الــشرطة لواملــوارد البــشرية 

راســة األعمــال  د مــن ات،ذه القــدرالوحــدات املتخصــصة أن تــستفيد، يف إطــار تنميتــها هلــ     
واللغـات  التـشريعات   تتلقـى التـدريب علـى       وقطـع الفنيـة،     بيانات ال املسروقة املدرجة يف قواعد     

وينبغـي أيـضا    .  بلدان أخـرى    يف اهتاري مع نظ  ةسلطة التعاون واالتصال مباشر   تتمتع ب ، و األجنبية
إىل م غالبــا مــا يفتقــرون ، ألهنــرس احلــدود للمــوظفني العــاملني يف دوريــات حــالتــدريبتــوفري 

مـصدر غـري مـشروع،      املتأتيـة مـن     متلكـات الثقافيـة     امللتعـّرف علـى     املعرفة املتخصصة الالزمة ل   
  .حدود الدولعند  متلكاتاملُتعترض هذه  نادرا ما وهلذا السبب

    
    أفرقة التحقيق املشتركة  - ٣  

جيـوز للـدول أن تنـشئ    ، اجلرميـة املنظّمـة  مكافحـة    مـن اتفاقيـة      ١٩ملـادة   حكام ا وفقا أل   -٤٧
 ينبغـي و. لى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة          عمشتركة   حتقيقاتأو جتري   هيئات حتقيق مشتركة    

وتـدعيم   ؛من أجـل تعزيـز فاعليـة تـدابري إنفـاذ القـانون      فيما بينها   تعاونا وثيقا   الدول  أن تتعاون   
ــة  ون يف إجــراء تعــاأن ت و؛قنــوات االتــصال حركــة عائــدات  واألشــخاصحتريــات بــشأن هوي

راد اسـتخدامها يف     أو املـ    وحركة املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى املستخدمة        اجلرمية
وباإلضـافة إىل   ). ٢٧املـادة    مـن    ١الفقـرة   (العـاملني   تبـادل املعلومـات و    أن ت  و ائم؛ارتكاب اجلر 

إنفـاذ  أجهزهتـا املعنيـة ب    برام اتفاقات بشأن التعاون املباشـر بـني         إذلك، ينبغي أن تنظر الدول يف       
ــانون  ــرة (القـ ــن ٢الفقـ ــادة  مـ ــصادي و  ). ٢٧املـ ــس االقتـ ــرر اجمللـ ــاعي وكـ ــراره االجتمـ يف قـ
 علــى إنفــاذ القــانون مــن أجــل مكافحــة  الــدويلتعزيــز التعــاون  هــذا التنويــه بأمهيــة٢٠٠٨/٢٣

  .تبادل املعلومات واخلرباتالتوسع يف  واحلاجة إىل الثقافية، باملمتلكات ّتجاراال

واالجتاهـــات والقطـــع املـــسروقة الهتمـــام حمـــط اوتبـــادل املعلومـــات عـــن األشـــخاص   -٤٨
ــة يف ظــل       ةاملــستجد ــة األمهي ــور البالغ ــشأن مــن األم ــستخدمة يف هــذا ال يف أســاليب العمــل امل
، مـن خـالل     ُتـربم، مـثال   صـفقات مـشبوهة     مبوجب  كات الثقافية بني الدول     نقل املمتل استشراء  
فريـق اخلـرباء   وقـد سـلّط أيـضا    . بأسـاليب مـن قبيـل جتزئـة هـذه املمتلكـات         نترنت و  اإل مزادات
علـى أمهيـة مجـع املعلومـات واخلـربات      الـضوء    متلكـات الثقافيـة   املّتجـار ب   مـن اال   مايـة احلاملعين ب 
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صب اهتمامهــا علــى تعزيــز سـلطات مركزيــة تـ  تقــوم الـدول بإنــشاء أو  ، وأوصــى بـأن  وتبادهلـا 
ــة  ــة املمتلكــات الثقافي ــاون محاي ــق ب     وتتع ــا يتعل ــها م ــور من ــة أم ــها يف مجل ــا بين ــد فيم ســوق تفق

 مـن الوثيقـة     ٢٣الفقـرة   ( الـيت جتـرى عـرب اإلنترنـت       العلنية  زادات  املها  مبا في املمتلكات الثقافية،   
E/CN.15/2010/5(.  

وســيلة الــيت ميكــن الوصــول إليهــا باالتــصال احلاســويب املباشــر  بيانــات القواعــد وتــوفر   -٤٩
يــئ ســبل ، وهتاملــسروقة أو املّتجــر هبــااملمتلكــات الثقافيــة عــن ناجعــة وفعالــة لتبــادل املعلومــات 

. متلكـات ف علـى امل لتعـرّ  لتيـسريا والـصور الفوتوغرافيـة     املعلومـات     أحـدث  إىلوصول يـسرية    
قواعـد   جتمـع بـني   تعمل بأسلوب االتصال احلاسويب املباشرإنشاء بوابة واحدة يف وميكن النظر  

  .الوطنية والدولية املتعلقة باملمتلكات الثقافيةوالسجالت البيانات 
    

    ئيةالتعاون الدويل يف املسائل اجلنا  - واو  
    لنسبة حلماية املمتلكات الثقافيةمهية التحقيقات الدولية باأ  - ١  

لتعـاون الـدويل يف جمـال منـع       النطـاق ل   اجلرمية املنظّمة إطارا واسع   مكافحة  فاقية  توفر ات   -٥٠
وترسـي االتفاقيــة الـيت يبلـغ عــدد    . الحقــة مرتكبيـه ومفيـه  والتحقيـق  نـشاط اإلجرامـي املــنظّم   ال

 دولـة، أساسـا عامليـا تقريبـا ميكـن أن تـستند إليـه الـدول يف تيـسري                     ١٥٦ الدول األطراف فيهـا   
  . االّتجار باملمتلكات الثقافيةهاحتقيقات جنائية يف مجيع أنواع اجلرائم اخلطرية، مبا فيإجراء 

الوصــول إىل البيانــات واملعلومــات ا متعــددة، منــها إمكانيــة مزايــ لتحقيقــات الدوليــةول  -٥١
 ويبـدو يف    .جلـرائم واجملـرمني   على مواقـع ا    للتعرف بدورهاجملال    مما يفسح  املوجودة يف اخلارج،  

خمتلفـة؛  يف بلـدان    يعملـون   هـذه الـسوق املتخصـصة       أغلب األحيان أن األشخاص الضالعني يف       
والكشف عن شـبكات اّتجـار      املتداخلة  التحقيقات  إجراء العديد من    ىل  األمر الذي قد يؤدي إ    

علـى محايـة   هتا  وقـدر  الدولـة علـى إرادة هـي أيـضا مؤشـر       دوليـة   التحقيقـات ال  و. واسعة النطاق 
قيقيـة يف جمـال     احلتحـول   الكـد اخلـرباء أن نقطـة        يؤو. حـدودها الوطنيـة    ممتلكاهتا الثقافية خارج  

 عنـدما بـدأت التحقيقـات      حتققـت يف التـسعينات مـن القـرن املاضـي،             محاية املمتلكات الثقافيـة   
التحقيقـات الدوليـة    كما تسهم   . ادة التعاون فيما بينها   يف زي الدول  شرعت  وباختاذ طابع دويل    

يف تثبـيط املـشترين عـن املـشاركة علـى           اإلفـالت مـن العقـاب و      بالقدرة علـى    شعور  تقليل ال يف  
التحقيقـات الدوليـة   تكون ميكن أن وهبذه الطريقة، . عمليات الشراء نطاق واسع يف الكثري من   

  .ة أحياناوطنيمن التحقيقات الأكثر فعالية 
    



 

22 V.10-55789 
 

CTOC/COP/2010/12

    تسليم املطلوبني  - ٢  
ــي األســاس األكثــر شــيوعا الــذي ُيرتكــز إليــه يف            -٥٢ ــدات الثنائيــة ه ــئن كانــت املعاه ل

يتـسىن  ارا مكمـال    تنـشئ إطـ   اتفاقيـة مكافحـة اجلرميـة املنظّمـة         فـإن   ،  اجملـرمني تسليم  االضطالع ب 
لـتمس بـشأنه    يكـون اجلـرم الـذي يُ      ، عنـدما    االتفاقيـة شمولة ب اجلـرائم املـ   مـرتكيب    بفضله تـسليم  

ــا عليــه مبقتــضى القــانون   الــيت ســتقوم  الدولــة الطالبــة والدولــةمــن  لكــل الــوطينالتــسليم معاقب
 جتعـل تـسليم   الـيت   لـدول األطـراف      ا التفاقيـة كّـن ا  ومت). ١٦املـادة   ) (التجرمي املزدوج (بالتسليم  
هـا   تـرتبط مع    ال  أخـرى  طرفدولة  من   تسليم  وتتلقى طلب   مشروطا بوجود معاهدة   املطلوبني

أو ) ١٦املـادة   مـن  ٤الفقـرة  ( لتـسليم  لاالتفاقية األساس القانوين من أن تعترب     ،تسليملعاهدة ل مب
تنفيذ املـادة    بغية   الدول األطراف سائر   مع   املطلوبنيإىل إبرام معاهدات بشأن تسليم      أن تسعى   
  ).١٦املادة  من ٥الفقرة (من االتفاقية  املطلوبنيتسليم املتعلقة ب

مدرجــة يف عــداد االتفاقيــة شمولة بمجيــع اجلــرائم املــعتــرب ول األطــراف أن تعلــى الــدو  -٥٣
الفقـرة  (بـني الـدول األطـراف       سـارية    املطلوبنيأي معاهدة لتسليم    اجلرائم اخلاضعة للتسليم يف     

 اإلخفــاءالعديــد مــن األنــشطة اإلجراميــة وممارســات  لــذلك، قــد يــصبح و). ١٦املــادة  مــن ٣
علـى   التفاقيـة تـنص ا  لى ذلك،   عالوة ع و. تسليمخاضعا لل لثقافية  غسل املمتلكات ا  خدمة ل املست

رفض فيهـا الدولـة تـسليم اجملـرم         على اجلرائم يف احلاالت اليت ت     سريان الوالية القضائية اإللزامية     
 جـاين عدم متكن أي    هذا احلكم   ويكفل  ). ١٦ من املادة    ١٠الفقرة  (بدعوى أنه أحد رعاياها     

املّتجــرين بالتــايل أن تطلــب تــسليم  يتــسىن لتلــك الــدول  ون، واحلــصانة مــن القــان مــن التمتــع ب
  .جلرائم اليت تنطبق عليها االتفاقيةيف ارتكاب ااملمتلكات الثقافية واملتواطئني معهم ب

    
    املساعدة القانونية املتبادلة  - ٣  

إطارا لتقـدمي   حتّدد  أطراف يف معاهدات ثنائية ومتعددة األطراف        لعديد من الدول  إن ا   -٥٤
تتعلـق  و. ملساعدة القانونية املتبادلة من أجل تعزيز قـدرات إنفـاذ القـانون عـرب احلـدود الوطنيـة                 ا

رائم الــيت تعــىن حتديــدا بــاجلالتفاقــات الثنائيــة ا، ولكــن حتديــداجلرميــة باهــذه املعاهــدات أحيانــا 
علـى  و. رائم بالغة القلة وال توجد أي اتفاقات دوليـة تعـىن هبـذه اجلـ              املتعلقة باملمتلكات الثقافية  

االّتجــار باملمتلكــات الثقافيــة  ال تتنــاول أيــضا اجلرميــة املنظّمــة مكافحــة الــرغم مــن أن اتفاقيــة  
إنفـاذ القـانون عـرب      املبذولـة يف هـذا الـصدد مـن أجـل            هـود   اجلأداة مفيـدة لتنـسيق      فإهنا  ،  حتديدا

  .احلدود الوطنية
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أكـرب قـدر    بـادل فيمـا بينـها       أن تت الـدول األطـراف     فإن علـى    وعمال بأحكام االتفاقية،      -٥٥
ممكــن مــن املــساعدة القانونيــة يف التحقيقــات واملالحقــات واإلجــراءات القــضائية فيمــا يتــصل   

اجلــرائم  أشــكالســائر ، مبــا يف ذلــك )١٨ مــن املــادة ١الفقــرة (بــاجلرائم املــشمولة باالتفاقيــة  
احلـصول علـى أدلـة أو        :يـة املساعدة القانونية املتبادلـة لألغـراض التال      وز أن ُتطلب    جيو. اخلطرية

فحـص   وتنفيـذ عمليـات التفتـيش والـضبط؛     وتبليغ املستندات القضائية؛ و ؛أقوالاالستماع إىل   
تقـدمي أصـول    وتقدمي املعلومـات واألدلـة والتقييمـات الـيت يقـوم هبـا اخلـرباء؛        واألشياء واملواقع؛ 

ــصلة، أو نــسخ   ــدا  و؛معتمــدةاملــستندات والــسجالت ذات ال ت اجلــرائم أو التعــرف علــى عائ
أي نـوع آخـر مـن        و تيسري مثول األشخاص طواعية يف الدولـة الطـرف الطالبـة؛           و اقتفاء أثرها؛ 

 ويتـسىن احلـصول، بفـضل       .)١٨ مـن املـادة      ٣الفقرة  (الوطين  املساعدة ال يتعارض مع القانون      
يف الـضلوع  حـصرا  املساعدة القانونية املتبادلة حىت يف احلاالت الـيت يـشتبه فيهـا             ، على   التفاقيةا

ــة يف ارتكــاب جرميــة   ــه ُتطلــب  ، مــن دون إثباهتــا منظّمــة عــرب وطني يف كــثري مــن احلــاالت   ألن
اجلماعـات  أو  املرتكبـة   مـا إذا كانـت اجلـرائم        للبـت بـشكل دقيـق في      دولـة أخـرى     من  املساعدة  

  . يف واقع األمرطابع عرب وطينالضالعة يف ارتكاهبا ذات 

االضـطرار  املـألوف    فليس من غري  ،  عمال الفنية سوق األ للوطين  اوبالنظر إىل الطابع عرب       -٥٦
ــة أو إىل التوجــه إىل اخلــارج جلمــع ا  ــع   ألدل ــد موق ــشهود أو حتدي أو املمتلكــات االســتماع إىل ال

 وغالبـا مـا   .يف بلـد آخـر  معّينـة  حسابات مصرفية إىل جتميد  وال االضطرار ،ضبطها أو مصادرهتا  
 أو ُيعثـر    ملـسروقة الذي ُتعتـرض فيـه القطعـة الفنيـة ا         بلد  لا للسفر إىل    االسلطات املختصة طلب  تقدم  

شــرط التجــرمي ويكــون اســتيفاء . إعادهتــا بــسالموضــمان عليهــا فيــه، مــن أجــل التعــّرف عليهــا  
التعـاريف املتفـق     ب الـدول تلتـزم   عنـدما   أسـهل   املزدوج للحصول على املساعدة القانونيـة املتبادلـة         

دير حلظر ومنع استرياد وتـص     الوسائل اليت تستخدم  باملتعلقة  عليها، مثل تلك الواردة يف االتفاقية       
ــشروعة، الــ       ــري م ــة بطــرق غ ــة املمتلكــات الثقافي ــل ملكي ــا ل ت يتونق ــضمن تعريف ــبري ات الّتجــار تع

تتبع هنجا مرنـا    تشجع الدول على أن      اجلرمية املنظّمة مكافحة  اتفاقية  بيد أن   . املمتلكات الثقافية ب
  .ارمية بدال من تعريفهارتكاب اجلطريقة  وتدرسازدواجية التجرمي بشأن 

    
    التعاون الدويل ألغراض مصادرة املوجودات غري املشروعة واستردادها  - ٤  

اجلرميـة املنظّمـة إطـارا للتعـاون الـدويل مـن أجـل        مكافحـة   مـن اتفاقيـة   ١٣املـادة  حتّدد    -٥٧
 املتحـصل عليهـا مـن   مصادرة عائدات اجلـرائم أو املمتلكـات أو املعـدات أو األدوات األخـرى               

لــك األصــول تكــون ت، عنــدما  أو املــستخدمة يف ارتكاهبــااالتفاقيــة مــشمولة بارتكــاب جرميــة
ف ى طلبـا مـن دولـة طـر        لطـرف الـيت تتلقّـ     على الدولة ا  و. يف إقليم دولة طرف أخرى    موجودة  
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 مـن  ١الفقـرة  (مناسبة الستصدار أمـر باملـصادرة مـن سـلطاهتا املختـصة             تدابري   ذ تتخ أخرى أن 
للتعــرف علــى عائــدات اجلــرائم أو املمتلكــات أو  ، وأن تتخــذ مــا يلــزم مــن تــدابري  )١٣املــادة 

، بغرض مـصادرهتا يف هنايـة   جتميدها أو ضبطها وأاقتفاء أثرها  وأاملعدات أو األدوات األخرى  
  ).١٣ من املادة ٢ الفقرة( املطاف

الـــضبط مطابقـــة و طلبـــات التعـــاون الـــدويل ألغـــراض املـــصادرة أويـــتعني أن تكـــون   -٥٨
طلــب املــساعدة القانونيــة  ، الــيت تــنص علــى أن١٨مــن املــادة  ١٥يف الفقــرة بّينــة للــشروط امل
للمـساعدة  تضمن، يف مجلة أمور، وصـفا    ينبغي أن ي  باملمتلكات الثقافية    اّتجارقضية  املتبادلة يف   
يف  فيـة املـسروقة   املمتلكـات الثقا   ب مفـصل د الفائـدة الـيت قـد يعـود هبـا سـجل              مما يؤكّـ  ،  امللتمسة

ل علـى نقـ  عمومـا  الّتجـار باملمتلكـات الثقافيـة ينطـوي      ونظـرا ألن ا   . استرداد املوجـودات  جمال  
تمكن مـن التعـاون الـدويل مـن أجـل           الالزمـة للـ   األدوات  فـإن   من دولة إىل أخـرى،      املمتلكات  

ه هتا هــي مــن األمــور الوثيقــة الــصلة هبــذا املوضــوع علــى وجــ  ومــصادراقتفــاء أثــر املوجــودات 
فـإن  ،  ١٣ممتلكات وفقـا للمـادة      ف الدولة الطرف يف ما تصادره من        ما تتصرّ عندو. اخلصوص

ىل أصـحاهبا الـشرعيني    الطالبـة لكـي يتـسىن هلـا رد املمتلكـات إ      ألولوية للدول عليها أن تعطي ا   
  ).١٤املادة  من ٢الفقرة (

    
    منع االّتجار باملمتلكات الثقافية  - زاي  

 النطــاق بــشأن منــع االّتجــار، مــع  اجلرميــة املنظّمــة هنجــا واســع  مكافحــةاتفاقيــة تتبــع   -٥٩
، الـذي    املـنظّم  جرامـي نـشاط اإل  لتـصدي لل  متعـددة اجلوانـب ل    اختـاذ تـدابري     حلاجة إىل   التسليم با 

. اواحــدا إال عنــصر إنفــاذ القــانون، ال يــشكل فيهــا ومؤســسات عامــة وخاصــةا شمل أفــراديــ
الـدول األطـراف أن تـسعى إىل    فإن علـى  االتفاقية، من  ٣١املادة  من ٢أحكام الفقرة عمال ب و

تقليــل الفــرص الــيت تتــاح للجماعــات اإلجراميــة املنظّمــة لكــي تــشارك يف األســواق املــشروعة   
 .لتـدابري التـشريعية أو اإلداريـة أو التـدابري األخـرى           اوذلك باختاذ ما يلزم من      بعائدات اجلرائم،   

ز، يف مجلـة أمـور، علـى تـدعيم      ري ينبغـي أن تركّـ     أن هـذه التـداب    املـذكور   ومما يوحي بـه احلكـم       
ــاوالتعــاون بــني أجهــزة إنفــاذ القــانون    ــة ةاخلاصــت اهليئ ــادة ) أ( ٢الفقــرة ( املعني ، )٣١مــن امل

صــون ســالمة اهليئــات العامــة واهليئــات اخلاصــة د عمــل علــى وضــع معــايري وإجــراءات بقــصالو
  ).٣١ن املادة م) ب( ٢الفقرة (السلوك  املعنية، وكذلك مدونات لقواعد

باملمتلكـات   مايـة مـن االّتجـار     واملعـين باحل  فريق اخلـرباء املـشار إليـه أعـاله          وقد أوصى     -٦٠
د مـن املـصدر احلقيقـي       على التأكّ  املزادات اليت تتعامل يف     املؤسساتالدول  بأن تشجع    الثقافية

 عـن مـصدر     ،عقـدر املـستطا   وإتاحـة معلومـات، ب     للبيـع بـاملزاد،   الثقافيـة املعروضـة     للممتلكات  
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أوصــى فريــق كمــا ). E/CN.15/2010/5مــن الوثيقــة ) أ( ١٣الفقــرة  ( الثقافيــةاملمتلكــاتتلــك 
من القواعد التنظيمية واإلشرافية اليت ختضع هلـا اجلهـات الـيت تتـاجر يف               الدول  ز  تعّزأن  باخلرباء  
). E/CN.15/2010/5 مـن الوثيقـة      )ه( ١٣الفقـرة   ( واإلشراف عليهـا      واملؤسسات املماثلة  اآلثار

، ةاملهنيـة لتجـار املمتلكـات الثقافيـ       املدونة الدوليـة لألخالقيـات      مثل  ،  السلوكقواعد  مدونات  و
يف عــام ) اليونــسكو(املــؤمتر العــام ملنظّمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة ها  اعتمــديتالــ

  .باشرةبإمكان الدول أن تعتمدها وتطّبقها مو ،قوياً  رقابياًاًساس ترسي أ،١٩٩٩
    
    االستنتاجات -اخامس  

 يف جمــال العدالــة اجلنائيــةتــدابري اجلرميــة املنظّمــة أداة هامــة ومفيــدة لتعزيــز مكافحــة اتفاقيـة    -٦١
مايــة  ارتباطــا مباشــرا حبالتجرميهـا املتعلقــة بــ أحكام وتــرتبط .ّتجــار باملمتلكــات الثقافيــةمكافحـة اال 

تطبيـق  وميكـن أيـضا     . علـى محايـة هـذه املمتلكـات        اشـر ، وهـي قابلـة للتطبيـق املب       املمتلكات الثقافية 
م ذات  اجلـرائ سـائر   االّتجـار باملمتلكـات الثقافيـة و      تـشمل   أوسـع مـن اجلـرائم،       طائفة  االتفاقية على   

 ء القـانون والقـضا    إنفـاذ  بوادر التعاون فيما بني أجهـزة      ضيدلتععريضا  التفاقية إطارا   ر ا وفّوت. الصلة
تــسهم امع املتخصــصة للخــرباء مــن ذوي التخصــصات املتعــددة أن  وبإمكــان اجملــ. يــدانيف هــذا امل

  .مالحقة مرتكبيهاويف اجلرائم التحقيق اجلهود املبذولة يف جمايل إسهاما كبريا يف زيادة فعالية 

ويف تنفيــذها مجيــع الــصكوك ذات الــصلة   علــىيف التــصديق الــدول ينبغــي أن تنظــر و  -٦٢
ونقـل  دير  حلظر ومنع استرياد وتـص     الوسائل اليت تستخدم  بة  االتفاقية املتعلق ال سيما   ، و بالكامل

املمتلكـات الثقافيـة املـسروقة      ة ب االتفاقيـة املتعلقـ   و ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مـشروعة      
تـوفري إطـار     مـن أجـل   واتفاقية مكافحة اجلرمية املنظّمة، وذلك      أو املصّدرة بطرق غري مشروعة      

، وتــأمني جــرائممــا يتــصل هبــا مــن جــار باملمتلكــات الثقافيــة واالّتجرميــة منــسق ومــشترك ملنــع 
 .احلماية من هذا االّتجار


