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 من جدول األعمال ٥البند 
  املتوازنة ملنع ظهور أشكال جديدةالنُُّهج الشاملة 

  للجرمية العابرة للحدود الوطنية دَّةجِومست
      والتصدِّي هلا على حنوٍ مالئم

      ٣تقرير اللجنة األوىل: حلقة العمل     
      إضافة    
للتصدِّي لألشكال تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  تعزيزحلقة العمل بشأن     

واالتِّجار باملمتلكات  اإللكترونية (السيربانية) اجلرائماملتطورة للجرمية، مثل 
      الثقافية، مبا يف ذلك الدروس املستفادة والتعاون الدويل

    الوقائع    
نيســان/أبريل  ١٦و ١٥عقــدت اللجنــة األوىل، يف جلســاهتا الرابعــة إىل السادســة، يف    -١

شــأن تعزيــز تــدابري منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة للتصــدِّي لألشــكال    حلقــة العمــل ب، ٢٠١٥
واالتِّجـار باملمتلكـات الثقافيـة، مبــا يف     )السـيربانية ( اإللكترونيــة اجلرميـة املتطـورة للجرميـة، مثـل    

وقـد سـاعدت املعاهـد التاليـة التابعـة لشـبكة برنـامج        . ذلك الدروس املستفادة والتعاون الدويل
يف التحضـري حللقـة العمـل وتنظيمهـا: املعهـد الـوطين        اجلنائيةملنع اجلرمية والعدالة  األمم املتحدة

للعدالة التابع لوزارة العدل بالواليـات املتحـدة، واجمللـس االستشـاري الـدويل للشـؤون العلميـة        
والفنية، واملعهد الكوري لعلـم اإلجـرام، واملعهـد األورويب ملنـع اجلرميـة ومكافحتـها، املنتسـب        

  وكان معروضاً على حلقة العمل الوثائق التالية: ة.األمم املتحد إىل
بشـأن تعزيـز تـدابري منـع اجلرميـة       ٣ حلقـة العمـل  ورقة معلومات أساسية عـن    (أ)  

 )الســيربانية( اإللكترونيــة اجلــرائمرة للجرميــة، مثــل وِّوالعدالــة اجلنائيــة للتصــدِّي لألشــكال املتطــ
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 مبـــــا يف ذلـــــك الـــــدروس املســـــتفادة والتعـــــاون الـــــدويلواالتِّجـــــار باملمتلكـــــات الثقافيـــــة، 
)A/CONF.222/12؛(  

 الثالـث عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة       األمـم املتحـدة   ملؤمتر املناقشةدليل   )ب(  
(A/CONF.222/PM.1)؛  

ــارير  (ج)   ــر      تقــــ ــث عشــــ ــؤمتر الثالــــ ــريية للمــــ ــة التحضــــ ــات اإلقليميــــ االجتماعــــ
)A/CONF.222/RPM.1/1 وA/CONF.222/RPM.2/1 وA/CONF.222/RPM.3/1 وA/CONF.222/RPM.4/1(.  
وتوىل إدارة حلقة العمـل جـاي ألبـانيزي، وهـو أخصـائي يف علـم اإلجـرام وأسـتاذ يف           -٢

مـن جانـب املناقشـني التـالني:      عروضمت دِّجامعة فريجينيا كومنولث (الواليات املتحدة). وقُ
معهـد األمـم املتحـدة    شيسـكا بوسـكو،   ؛ فراناملعهـد الكـوري لعلـم اإلجـرام    كيون كيم، -هان

؛ ريتشارد فرانك، املركز الـدويل لبحـوث اجلرميـة السـيربانية،     األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة
مركـــز املعلومـــات اجلنائيـــة ملكافحـــة جامعـــة ســـيمون فريـــزر (كنـــدا)؛ خالـــد هـــاد املهنـــدي، 

جامعة سـيدين (أسـتراليا)؛ مـارك    ؛ دنكان شابل، التعاون لدول اخلليج العربية جمللس راتدِّاملخ
أنـدري  -بالسلس إي ماغرانز، كلية جون جاي للعدالة اجلنائية، جامعة مدينة نيويورك؛ مـارك 

 م السياسـية والقـانون؛ روزا فاسـكيس   و، جامعة جنيف؛ زنغزين هو، اجلامعة الصينية للعلوونر
اجمللـس  يفانو مانـاكوردا،  أوروزكو، البعثة الدائمـة إلكـوادور لـدى األمـم املتحـدة (فيينـا)؛ سـت       

التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة         والفنية الدويل للشؤون العلمية االستشاري
إيهـاب السـنباطي (جهـاز قطـر لالسـتثمار)؛       اجلنائية؛ جيونغ شونغ، حمام أقدم بالبنك الـدويل؛ 

لعامليـة للجمـارك؛ أّنـا بـاوليين، ممثلـة      جيانبينغ لو، جامعة بيجني النظامية؛ ماريا بولنر، املنظمـة ا 
ــة    ــم والثقاف ــة والعل ــيمن؛    منظمــة األمــم املتحــدة للتربي ــة وال ــيج العربي (اليونســكو) يف دول اخلل

شون كوبوال، البعثة الدائمة إليطاليا لدى األمم املتحدة (فيينا)؛ لويس ألفونسـو دي   ييبِّسجو
  (فيينا).ألبا، املمثل الدائم للمكسيك لدى األمم املتحدة 

وقد توىل رئاسـة اجللسـة الرابعـة روبرتـو رافائيـل كامبـا سـيفريان (املكسـيك). وتـوىل            -٣
  (املكسيك). ألبالويس ألفونسو دي رئاسة اجللستني اخلامسة والسادسة 

كندا وأملانيا والواليات املتحدة وجنوب أفريقيا ورومانيـا  م يف اجللسة الرابعة ممثلو وتكلَّ  -٤
(بالنيابـة عـن اجملموعـة     د الروسي واجلزائر واهلند وكوبا وفرنسا وتايلنـد ونيجرييـا  الصني واالحتاو

  ا.أوروب جملسوأدىل بكلمة أيضاً املراقب عن . والربتغال وعمان ومصر األفريقية)
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الواليات املتحدة واململكـة العربيـة السـعودية واجلزائـر     م يف اجللسة اخلامسة ممثلو وتكلَّ  -٥
وتركيا ومصر وباكسـتان وفرنسـا والصـني     (بالنيابة عن اجملموعة األفريقية) وسويسرا ونيجرييا

  ).اإلسالمية-وكندا واليابان واملكسيك وإيران (مجهورية
ــوتك  -٦ ــو   لَّ ــة ممثل ــان     م يف اجللســة السادس ــل واملكســيك والياب ــا والربازي باكســتان وأملاني

 والواليــات املتحــدة اجلزائــروجنــوب أفريقيــا ونيجرييــا وأســتراليا وهولنــدا وسويســرا وكنــدا و 
  .وجيبويت وإندونيسيا والسودان واالحتاد الروسي والصني

    
    العامة املناقشة    

ــدير      -٧ ــاول م ــاش األوىل، تن ــة النق ــاملناقشــات يف حلق ــارات  ةالعلمي ــة  بعــض االعتب العام
متلكات الثقافيـة،  رة للجرمية، مبا يف ذلك اجلرمية السيربانية واالجتار باملاملتعلقة باألشكال املتطوِّ

واإلجرام التقليدي املنطـوي علـى اجلرميـة املنظمـة      هذه اجلرائموألقى الضوء على الصالت بني 
علــى أمهيـة التركيــز علـى التنفيــذ الكامـل التفاقيــة اجلرميـة املنظمــة،      هعرضـ يف د كَّــوالفسـاد. وأ 

اإلجراميــة  وكــذلك دراســة وتقيــيم أثــر اإلجــراءات الــيت تتخــذها احلكومــات بشــأن األنشــطة   
حتويل تركيـز البحـوث والسياسـات واملمارسـات مـن األطـراف        نَّأ ُرئيواملنظمة عرب الوطنية. 

إىل األســواق وتــدفقات املوجــودات هــو وســيلة واعــدة   –أي األفــراد واجملموعــات  –الفاعلــة 
ــة، باعتبارهــا      ــيم خماطرهــا املقارن مــن الســتبانة أشــكال اجلرميــة املتطــورة مبكــراً، وكــذلك لتقي

  األشكال اجلديدة للجرمية.
 حتـدَّث وخالل حلقة النقاش الثانية، املعنية باجلرمية السيربانية كشكل متطور للجرميـة،    -٨

هــذا النــوع مــن اجلرميــة يف العقــود األخــرية ومــا يــثريه مــن     تطــوُّركيفيــة عــن أربعــة مناِقشــني 
ى دَّشــني بالتحليــل كيــف أحتــديات، مبــا يف ذلــك فيمــا يتعلــق بتقيــيم أثــره. وتنــاول أحــد املناق  

، ووصـف  جـدا رص جديـدة للقيـام بأنشـطة إجراميـة مرحبـة      هور الفضاء السيرباين إىل إجياد فُظ
 نَّجديــدة. وشــدَّد علــى أ أســاليبارتكاهبــا  يف تســتخدماجلرميــة الســيربانية بأهنــا جرميــة معقــدة 

 ي ســلطاتتصــدِّ تعزيــزيف يربانية، يفيــد أيضــاً اجلرميــة الســ ييسِّــراالبتكــار التكنولــوجي، الــذي 
معدل اإليقاع اإلجرامي بضحايا اجلرميـة السـيربانية يتجـاوز علـى      إنفاذ القانون هلا، والحظ أنَّ

التعـاون الـدويل واإلقليمـي، يف     ملنظمـة األخـرى. وأبـرز أنَّ   حنو ُيعتـد بـه مثيلـه ألنـواع اجلرميـة ا     
تعلقـة باجلرميـة السـيربانية، أمـر     جماالت البحوث واملمارسات وتبـادل املعلومـات والسياسـات امل   

  أساسي لتعزيز تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.
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كيفية استخدام اجملموعات اإلجراميـة املنظمـة، يف أشـكاهلا    عن أحد املناقشني  وحتدَّث  -٩
، الفضــاء الســيرباين علــى نطــاق واســع وإســهامها بالتــايل يف   علــى الســواء التقليديــة واجلديــدة

األدوات الالزمــة الرتكــاب  الســيربانية. والحــظ املنــاِقش أنَّ عــابرة للحــدود للجرميــةالطبيعــة ال
اجلرميــة الســيربانية مل تعــد تتطلــب مهــارات تقنيــة شــديدة التخصــص مــن جانــب مــرتكيب هــذه 

الشـباب مـن العـاطلني عـن العمـل       من شـأنه أن يـدفع  اجلرائم، وأن البيئات الفقرية عامل خطر 
مــن  والحــظ املنــاِقش عــالوة علــى ذلــك أنَّ  موعــات اإلجراميــة املنظمــة.إىل االنضــمام إىل اجمل

تشــريعات وطنيــة جديــدة للتصــدي للجرميــة الســيربانية، إنفــاذ   ســنِّاملهــم، إىل جانــب إمكانيــة 
د املنـاِقش  يما اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة. وأكَّـ    القوانني والصكوك القانونية الدولية القائمة، وال سـ 

تدابري إنفاذ القانون املعززة بإذكاء الوعي وإقامة الشـراكات بـني القطـاعني     أنه ينبغي استكمال
  .عام واخلاص ومحاية حقوق اإلنسانال

ــقأحــد املناِقشــني   وأشــار  -١٠ ــاس بيانــات اجلرميــة الســيربانية    إىل طرائ ومجعهــا،  وتتبُّعهــالقي
ستخدام بيانات حتديد باستخدام استغالل األطفال عرب اإلنترنت كمثال، مبا يف ذلك من خالل ا

سـوء اسـتخدام    أدَّىكيـف   وذكر). WHOISاألماكن وبروتوكول اإلجابة على االستفسارات (
 الطرائـق  نَّاإلنترنت إىل زيادة نطاق وتعقيد إنتـاج مـواد اسـتغالل األطفـال وتوزيعهـا. والحـظ أ      
لطات إنفـاذ  املمكنة للتصرف بناًء على املعلومات املسـتمدة مـن البحـوث تشـمل التعـاون مـع سـ       

يعـين   القانون يف االضطالع بعمليات التوقيف وإغالق اخلوادمي، وإن كان هذا اإلجراء األخري ال
حمتواها قد أُزيل. وقد أظهر التحديد اجلغرايف ملواد استغالل األطفال كيـف ُيمكـن    بالضرورة أنَّ

ة شـبكات مــواد  بـدالً مـن ذلــك اسـتخدام االسـتراتيجيات الشــاملة لعـدة واليـات قضــائية ملهامجـ       
القــوانني  حــوث، علــى األقــل يف حالــة واحــدة، أنَّاســتغالل األطفــال وإزالــة حمتواهــا. وبيَّنــت الب

  الوطنية، حىت وإن كانت قوية، ال تكفي لردع األنشطة اإلجرامية.
م أحد املناقشني عرضاً عن أثر اجلرمية السـيربانية علـى انتشـار املخـدِّرات واملـؤثرات      وقدَّ  -١١
إىل  وأشار. (جملس التعاون) لس التعاون لدول اخلليج العربيةة اجلديدة، يف احلالة احملددة جملالعقلي

ات عـرب اإلنترنـت، وخاصـة مـن خـالل تعزيـز عمليـات        راإلقليمية ملكافحة االجتار باملخدِّاجلهود 
التـدريب  د علـى أمهيـة التعـاون الـتقين، مبـا يف ذلـك تـوفري        ادل املعلومات ومجع البيانـات. وأكَّـ  تب

 لسـيربانية. وأشـار إىل أنَّ  واألدوات للبلدان ذات القدرات التقنية احملدودة على مكافحـة اجلرميـة ا  
كل جار غري املشروع بالعقاقري، وخاصـة العقـاقري االصـطناعية، عـرب اإلنترنـت يـثري القلـق بشـ        تِّاال

ضرورية ملكافحة االجتار املواءمة اإلقليمية للتشريعات  نَّد أخاص لدى دول جملس التعاون. وأكَّ
غــري املشــروع بالعقــاقري، وكــذلك إنشــاء نظــام لإلنــذار املبكــر للمســاعدة علــى اســتبانة الصــيغ     

  ري االصطناعية يف الوقت املناسب.اجلديدة لصنع العقاق
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خـالل حلقـة النقـاش الثانيـة، أشـار       املقـدَّم  اإليضاحي ويف املناقشة اليت أعقبت العرض  -١٢
ســلطات إنفــاذ القــانون األحجــام الكــبرية مــن األدلــة   أمــام ثريهــا يات الــيت تم إىل التحــدلِّمــتك

الرقميــة الــيت ُتجمــع، واقتــرح خيــارات ممكنــة إلدارة هــذه األدلــة بفعاليــة، منــها إســناد أعمــال   
مني ضـرورة وضـع صـك    لِّمتك عدَّةد ية وإنشاء وحدات شرطة متخصصة. وأكَّجلهات خارج

ي دِّجلرميـة السـيربانية، يف إطـار األمـم املتحـدة، مـن أجـل التصـ        دويل جديد ُملزم قانوناً بشـأن ا 
ى الصـعيد  ي للجرميـة السـيربانية علـ   دِّللثغرات التشريعية واملتعلقة بـالتجرمي وتعزيـز التصـ    بفعالية

 ثــل هــذا الصــك، وذلــك بــالنظر إىل أنَّ مني آخــرين أنــه ال حاجــة ملمــتكلِّ عــدَّةد العــاملي. وأكَّــ
، املفتــوح بــاب التوقيــع املتعلقــة باجلرميــة الســيربانية جملــس أوروبــا فاقيــةاتصــكوكاً قائمــةً، مثــل 

للتحـديات الـيت    بفعاليـة ي دِّوالتصديق عليهـا أمـام األطـراف مـن خـارج املنطقـة، تكفـي للتصـ        
مني على أمهية تنفيذ األحكام ذات الصـلة مـن   وشدَّد العديد من املتكلِّ تثريها اجلرمية السيربانية.

األمـر   نَّة املنظمة املتعلقة بالتعاون الدويل واملساعدة القانونيـة املتبادلـة، والحظـوا أ   اتفاقية اجلرمي
شواغل بشـأن  مني أيضاً عن لِّحيتاج إىل إنفاذ القوانني والتشريعات القائمة. وأعرب بعض املتك

الصــالت بــني اجلرميــة الســيربانية وســائر  ومرتكبيهــا اجلرميــة الســيربانية و حتديــد ماهيــةمشــكلة 
مني أيضاً أمهية محالت إذكـاء  لِّاجلرائم، مثل االجتار باملخدِّرات أو اإلرهاب. وأبرز بعض املتك

  ي للجرمية السيربانية.دِّسياق التصالوعي وأنشطة املساعدة التقنية وبناء القدرات يف 
ــار باملمتلكــات الثقافيــة           -١٣ ــة مناقشــني االجت ــاقش مخس ــة، ن ــاش الثالث ــة النق وخــالل حلق

ه شكالً مستجداً للجرمية. ويف حني أشار عّدة مناقشني إىل العـدد املتزايـد مـن احلـاالت     باعتبار
املعروفة مـن التـدمري والسـرقة والنـهب والتزييـف وتصـدير األعمـال الفنيـة واآلثـار واسـتريادها           
علــى حنــو غــري مشــروع، شــدَّد مناقشــون آخــرون علــى الصــعوبات الــيت تكتنــف تقــدير أبعــاد   

كــات الثقافيــة وأثــره، بســبب عــدم مجــع اإلحصــاءات اجلنائيــة بطريقــة منهجيــة،  االجتــار باملمتل
وخاصة فيما يتعلق بأعمال التنقيب السرية أو السرقة وعمليات البيع اخلاصـة واخـتالط السـلع    

شــني االجتــاه املتزايــد حنــو اللجــوء إىل التكنولوجيــات  الســوق املشــروعة. وذكــر بعــض املناقِ  يف
در يف ت التجارة اإللكترونيـة، ألغـراض هتريـب وبيـع سـلع مريبـة املصـا       اجلديدة، ومنها معامال

  السوق الدولية.
شـني إىل ضـلوع جمموعـات اجلرميـة املنظمـة املتزايـد يف هـذا        ويف حني أشار بعـض املناقِ   -١٤

د أحـد املناقشـني أمهيـة إجـراء املزيـد مـن البحـوث        الشكل من أشكال اجلرمية عرب الوطنيـة، أكَّـ  
بأمهية حتسني مجـع البيانـات واإلحصـاءات وحتليلـها. وأبـرز بعـض        وُسلِّمت. بشأن هذه الصال

د املناقشـون أمهيـة تعزيـز    شـكل مـن اجلرميـة وغسـل األمـوال. وأكَّـ      املناقشني العالقة بني ذلك ال
سـيما جعـل االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة واجلـرائم ذات الصـلة جرميـةً          التشريعات الوطنية، وال
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م بعض املناقشني أمثلة علـى نظـم   السماح بتطبيق اتفاقية اجلرمية املنظمة. وقدَّخطريةً، من أجل 
ــا، والتحــديات     ــة، وخاصــة يف الصــني وإكــوادور وإيطالي ــة وطني ــيت تواجــه الســلطات   قانوني ال

هنـاك   نَّاألمر حيتاج إىل تكييف النهوج الدولية تبعـاً للحقـائق احملليـة، وأ    نَّحني أالوطنية، موضِّ
  حاجة عاجلة لتعزيز التعاون الدويل بشأن املسائل اجلنائية يف هذا اجملال.

اتفاقيــات اليونســكو أطرافــاً يف البلــدان أن تصــبح االنتبــاه إىل أمهيــة املناِقشــون ه وجَّــو  -١٥
اتفاقيـة اجلرميـة    وكـذلك يف ، (اليونيـدروا) ذات الصـلة   واملعهد الدويل لتوحيـد القـانون اخلـاص   

 العدالـة اجلنائيـة  بتـدابري   املتعلقـة القـوانني الوطنيـة   أحد املناِقشني إىل ما تتسم بـه  وأشار املنظمة. 
د علـى أمهيـة   وشـدَّ  ،تنوع وديناميـة من تعقيد والتِّجار باملمتلكات الثقافية ل يدِّالرامية إىل التص
املبـادئ   وأضـاف أنَّ  ،العدالـة اجلنائيـة   هنـج على الصعيد الدويل عـن طريـق تعزيـز     تنسيق العمل

التوجيهية الدولية بشأن تـدابري منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة فيمـا يتعلـق باالتِّجـار باملمتلكـات          
وأبـرز  يف هـذا الصـدد.    امركزيـ  اًدور تـؤدي الثقافية وما يتَّصل به من جـرائم أخـرى ينبغـي أن    

  اإلطار القانوين القائم.تكمِّل ملبادئ التوجيهية ا مناقش آخر أنَّ
مني مجيـع الـدول علـى أن تتخـذ     لِّع أحـد املـتك  املناقشة اليت أعقبـت ذلـك، شـجَّ   وأثناء   -١٦

 الســورية، عمــالًو يــةملنــع االتِّجــار غــري املشــروع باملمتلكــات الثقافيــة العراق  املناســبةاخلطــوات 
يات مني التحـدِّ لِّبعض املـتك وأبرز ). ٢٠١٥( ٢١٩٩) و٢٠٠٣( ١٤٨٣جملس األمن  يبقرار

القضـايا  االتِّجار باملمتلكات الثقافية، مبـا يف ذلـك    يف جمال مكافحةتعاون الدويل الاليت تعترض 
املزيــد مــن شــجَّعوا علــى إجــراء  ، ووردِّهــا إىل أصــحاهبااملمتلكــات الثقافيــة املتعلقــة باســترداد 

ــى ث ووالبحــ ــد مــن  مجــع عل ــات يف هــذا  املزي ــز   .اجملــالالبيان ــى تعزي ــاون بــني  وُشــجِّع عل التع
 كوميــة الدوليــة ذات الصــلة، وال ســيما بــني منظمــة الشــرطة اجلنائيــة الدوليــة        املنظمــات احل
رات واجلرميــة واملنظمــة العامليــة واليونســكو ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّ  (اإلنتربــول)

مني باعتماد املبادئ التوجيهيـة الدوليـة بشـأن تـدابري منـع اجلرميـة       لِّة متكب عدَّللجمارك. ورحَّ
 اجلنائيــة فيمــا يتعلــق باالتِّجــار باملمتلكــات الثقافيــة ومــا يتَّصــل بــه مــن جــرائم أخــرى والعدالــة 

مزيـد  علـى إجـراء   مني لِّع أحد املتكيف حني شجَّ ؛كامالًتطبيقاً تطبيقها  مؤخراً، وشجَّعوا على
الــدول األعضــاء بشــأن  بــني  رات واجلرميــةاملكتــب املعــين باملخــدِّ الــيت ييســرها مــن املناقشــات 

املمارسـات اجليـدة. ويف    استبانة بوسائل منهااملبادئ التوجيهية، تلك د الرامية إىل تطبيق اجلهو
أنَّ اإلطار القانوين الدويل القائم لـيس كافيـا، و   مني عن رأي مفاده أنَّلِّحني أعرب بعض املتك

ن ومـ لِّمتك، رأى خطـوة ضـرورية  يعدُّ حتت رعاية األمم املتحدة  قانوناًصك جديد ملزم إعداد 
بشـأن  مبـا يف ذلـك االتفاقيـة     ،نه ينبغي التركيز على التنفيـذ الكامـل للصـكوك القائمـة    أن وآخر

بطـرق غـري    منع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكـات الثقافيـة  الوسائل اليت ُتستخَدم حلظر و
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ــام  مشــروعة ــتك   ، ١٩٧٠لع ــرح أحــد امل ــة املنظمــة. واقت ــة اجلرمي ــدمني أن لِّواتفاقي ملكتــب ا يزي
التِّجــار باملمتلكــات الثقافيــة، مــع التركيــز علــى  ي ليف جمــال التصــدِّهبــا  الــيت يضــطلعاألنشــطة 
ــتحداث ــة اس ــرض  األدوات الالزم ــذا الغ ــدول أنــ   ورأت. هل ــاول بعــض ال ــي تن ــدة  ه ينبغ املعاه

 نموذجيــة ملنــع جــرائم انتــهاك التــراث الثقــايف للشــعوب املــوروث يف شــكل ممتلكــات منقولــة ال
    قييم والتنقيح.باملزيد من الت

ث سـتة خـرباء عـن منـع األشـكال املتطـورة للجرميـة        خالل حلقة النقاش الرابعة، حتدَّو  -١٧
كافحـــة اجلرميـــة الســـيربانية ملمشـــروع البنـــك الـــدويل  املناِقشـــنيأحـــد وعـــرض . تـــهاومكافح

البنـك   القتصادات الناشئة. وأشـار إىل أنَّ يف ابناء القدرات تدابري لأدوات وينطوي عليه من  مبا
 ،ويف قطــاع العدالــة اجلنائيــة الســيرباينمــن األالــدويل يســعى إىل تعزيــز بنــاء القــدرات يف جمــال  

ســُينفَّذ علــى ســبيل املشــروع  إىل أنَّوأشــار كــذلك بالتعــاون مــع اجلهــات املعنيــة ذات الصــلة، 
ــة ــارة.   التجرب ــدان خمت ــاِقش آخــر حملــة عامــة عمــا ُيتَّخــذ   يف بل ــدَّم من ــةيف املنطقــة الع وق مــن  ربي

ــادرات تشــريعية  ــانون وســاق كمثــال علــى ذلــك  ، الســيربانيةرائم اجلــمكافحــة ترمــي إىل مب ق
ــ اإللكترونيــةاجلــرائم مكافحــة  علــى أمهيــة  اًدجمــدَّ املنــاِقش وأكَّــد. مــؤخراً اعتمدتــه قطــر ذيال

القـانون   إىل أيضـاً  وتطـرق مشاركة القطاع اخلاص والتعاون الـدويل ومحـالت التوعيـة العامـة.     
ها االحتـاد الـدويل لالتصـاالت وجامعـة الـدول العربيـة.       لنموذجي واملبادئ التوجيهية اليت أعـدَّ ا

أن تنظـر يف  ود على أنه ينبغي للبلدان أن تسـعى إىل اسـتخدام الصـكوك الدوليـة القائمـة،      وشدَّ
ــة مــن أجــل مكافحــة     ــة وطني ــة إنشــاء ســلطات مركزي أحــد وأشــار . اجلرميــة الســيربانيةإمكاني

تعزيــز التعــاون الــوطين والــدويل يف مكافحــة اجلرميــة  لاجلهــود املبذولــة يف الصــني  شــني إىلاملناِق
تبـادل املعلومـات مـع املنظمـات     و التعـاون ضـرورة تعزيـز   علـى   أيضـاً وأكَّد املنـاقش  السيربانية. 

  .يف هذا اجملالث والبحب النهوض اإلقليمية والدولية، فضال عن
ــة أخــرى بالتحل    -١٨ ــت مناِقش ــلوتناول ــة يف      ي ــدوائر اجلمركي ــه ال ــذي تضــطلع ب ــدور ال ال

هـذه   حملـة عامـة عـن التحـديات الـيت تواجههـا       تممكافحة االتِّجـار باملمتلكـات الثقافيـة، وقـدَّ    
مايـة التـراث   باسـتخدامها حل واألدوات والصكوك اليت أوصت منظمة اجلمـارك العامليـة    الدوائر

قدَّمت معلومات عن األنشطة الـيت تضـطلع   . وبدون ترخيص هأو استرياد هالثقايف ومنع تصدير
 تشبكة مكاتـب االتصـاال   أنشطة يف هذا الصدد، مبا يف ذلك حاليامنظمة اجلمارك العاملية هبا 

ــة  ــو"  االســتخبارية اإلقليمي ــة (التصــاالل ومنصــة "أركي ــ)Archeoت اآلني عــن  ثت أيضــاًدَّ. وحت
  ).٢٠١٥( ٢١٩٩جملس األمن اجلهود الدولية الرامية إىل املساعدة على تنفيذ قرار 

عن التعاون اإلقليمـي مـن أجـل محايـة املمتلكـات الثقافيـة مـن         ىخرأ ةمناِقش تثحتدَّو  -١٩
الصـكوك الدوليـة    توعرضـ . يف هذا اجملـال  وعن الدور الذي تضطلع به اليونسكو هبااالتِّجار 
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لدوليـة األخـرى،   بالتعـاون الوثيـق مـع املنظمـات ا     هاعملـ علـى  اليونسـكو وأمثلـة   اليت تتعهـدها  
واملتاحف ودور املـزادات، لـيس فقـط للتصـدي لالتِّجـار غـري املشـروع،         اإلنتربوليف ذلك  مبا

االتِّجـار   إىل أنَّ ت. وأشاروإقامة الشبكاتتيسري التوعية وبناء القدرات  من أجل بل وكذلك
باإلرهـاب،   هااآلخـذة يف التطـور والـيت تـزداد صـلت      هو من أشـكال اجلرميـة  باملمتلكات الثقافية 

ــرار ل جملــس األمــن مــؤخراً  اعتمــادالضــوء علــى   تطوســلَّ  أنَّ توذكــر، )٢٠١٥( ٢١٩٩لق
العـراق وليبيـا فيمـا يتعلـق حبمايـة املمتلكـات       وعمل مع اجلمهورية العربيـة السـورية   تاليونسكو 

  .زاع الثقافية يف أوقات الن
دابري منــع اجلرميــة والعدالــة عــن املبــادئ التوجيهيــة الدوليــة بشــأن تــ وحتــدَّث مناِقشــان   -٢٠

 اجلنائيــة فيمــا يتعلــق باالتِّجــار باملمتلكــات الثقافيــة ومــا يتَّصــل بــه مــن جــرائم أخــرى. وأشــار   
ميكـن هبـا لألمـم املتحـدة أن     تعدُّ مثاالً جيداً علـى السـبل الـيت    املبادئ التوجيهية  إىل أنَّ أحدمها
للتعاون القضـائي   ر إطاراًوأهنا توفِّ، لثقافيةللتصدي لالتِّجار باملمتلكات ا ملموسةم أدوات تقدِّ

ز جهودهـا  كِّـ الدول ينبغـي أن تر  د على أنَّل أحكام اتفاقية اجلرمية املنظمة. وشدَّكمِّيميكن أن 
لــألدوات الــيت  الــدور املهــم  اســتذكر و، علــى تنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة والصــكوك القائمــة     

برنامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة      معاهد شبكةة واستحدثها املكتب املعين باملخدِّرات واجلرمي
نتيجـة  جـاءت  املبـادئ التوجيهيـة    إىل أنَّاملناِقش اآلخـر   والعدالة اجلنائية يف هذا الصدد. وأشار

ــة مواصــلة املناقشــات   الــدول األعضــاء. وأشــار  الــيت بذلتــهافــة لجهــود املكثَّل أيضــاً إىل إمكاني
الـدورة  سـياق  بشـأن االتِّجـار باملمتلكـات الثقافيـة يف      املتعلقة بضرورة وضع صك دويل جديد

  الرابعة والعشرين للجنة منع اجلرمية.
أُثـريت  مني النقـاط الـيت   ر العديد من املـتكلِّ ذلك، كرَّ أعقبتاملناقشة العامة اليت وأثناء   -٢١

 ينجديــد نيدولــي نيصــك شــأن اســتحداثبحلقــة النقــاش الثانيــة  خــالل املناقشــات الــيت تلــت
وأشـار أحـد   اجلرميـة السـيربانية واالتِّجـار باملمتلكـات الثقافيـة.       يف جمال مكافحـة  قانوناً نيمملز
الصك املتوخى بشـأن اجلرميـة السـيربانية ينبغـي أن يركِّـز علـى مسـائل         أنَّ حتديداً إىل منيلِّملتكا

الـذي يشـري   نـص إعـالن الدوحـة    آخـر  م لِّمـتك املساعدة التقنية املتبادلة ومجع األدلة. واستذكر 
فريق اخلـرباء احلكـومي الـدويل املفتـوح العضـوية املعـين بـإجراء دراسـة شـاملة عـن مشـكلة            إىل 

يف جمـال  مون آخرون إىل املبادرات األخـرية  لِّاجلرمية السيربانية وتدابري التصدِّي هلا. وأشار متك
إلدارة  ومنتـدى جنيـف   السـيرباين الفضـاء  املعـين ب مثل املؤمتر العاملي مكافحة اجلرمية السيربانية، 

ــت ــوَّه. اإلنترن ــتك  ون ــذة يف إطــار  األنشــطة بمني لِّأحــد امل ــاملي املعــين  املنفَّ ــامج الع ــة الربن باجلرمي
رات واجلرميــة يف تعزيــز القــدرات الوطنيــة واإلقليميــة  مكتــب املعــين باملخــدِّ التــابع لل الســيربانية

  لربنامج.لدعم المزيد من  ه يتطلع إىل تقدمين، وقال إالسيربانيةملكافحة اجلرمية 
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مني علـى أمهيـة تعزيـز األطـر القانونيـة الوطنيـة لضـمان فعاليـة محايـة          لِّة مـتك د عدَّوشدَّ  -٢٢
مني على ضرورة إنشاء سجالت وطنيـة وقـوائم   لِّد أحد املتكشدَّواملمتلكات الثقافية وإعادهتا. 

م آخــر لِّمــتك ولفــت. تهــذه املمتلكــا لممتلكــات الثقافيــة مــن أجــل تعزيــز آليــات ردِّ  لجــرد 
ثر السليب الطويل املدى لالتِّجار باملمتلكات الثقافية، الذي حيـرم األجيـال املقبلـة    األىل إاالنتباه 
محايـة التـراث   على مني بدور اليونسكو يف مساعدة البلدان لِّبعض املتكوأقرَّ الثقايف.  هامن تراث

 مجيـع يف  كـامالً تنفيـذاً  فيـذ املبـادئ التوجيهيـة    تنه يتعـذَّر  مني إىل أنـ لِّالثقايف. وأشـار أحـد املـتك   
 تـدابري وضـع  ة هذه املبـادئ يف  بأمهي ، لكنه أقرَّالواليات القضائية بسبب االختالفات يف نظمها

  التِّجار باملمتلكات الثقافية.للتصدي لشاملة 
  

  االستنتاجات
لالسـتنتاجات الـيت    ، نيابـة عـن الـرئيس،   املناقشـات مدير فيما يلي امللخَّص الذي أعدَّه   -٢٣

  خلصت إليها املناقشات:
وكـذلك االتِّجـار   ، السـيربانية بأشـكاهلا العديـدة   اجلرمية  مثة اتفاق عام على أنَّ  (أ)  

ي هلـا بفعاليـة إال مـن    دِّالتصـ باملمتلكات الثقافية، مها من بـني التهديـدات العامليـة الـيت ال ميكـن      
ــدويل.   ــاون ال ــة اجل ويتســم خــالل التع ــذ اتفاقي ــة املنظمــة، وال ســيما أحكام تنفي ــة رمي ــا املتعلق  ه

مهيــة بالغــة يف مكافحــة اجلرميــة الســيربانية     أ، ببالتعــاون الــدويل واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة    
  واالتِّجار باملمتلكات الثقافية على حنو فعال؛

أشـكال اجلرميـة،   السـيربانية وسـائر   الصالت القائمـة بـني اجلرميـة    تزايد  لوحظ  (ب)  
لمســاعدة فثمــة حاجــة إىل االضــطالع بأنشــطة لرات. ذلــك اإلرهــاب واالتِّجــار باملخــدِّ يف مبــا

  ؛ي للجرمية السيربانيةدِّمة هبدف تعزيز التصالتقنية وبناء القدرات يف البلدان النامية واملتقدِّ
مني أنــه ينبغــي للــدول األعضــاء أن تنظــر لِّة مــتكدَّمــن مــداخالت عــ اسُتشــفَّ  (ج)  

م حلظـر ومنـع   سـتخدَ تفاقية بشـأن الوسـائل الـيت تُ   وية يف أن تصبح أطرافاً يف االعلى سبيل األول
اتفاقيـة املعهـد الـدويل    ، واسترياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافيـة بطـرق غـري مشـروعة    

 لتوحيد القانون اخلاص املتعلقة باملمتلكات الثقافيـة املسـروقة أو املصـدرة بطـرق غـري مشـروعة      
ستخدم املبادئ التوجيهية الدوليـة بشـأن تـدابري    يف أن تاتفاقية اجلرمية املنظمة، وو، ١٩٩٥لعام 

منع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتعلق باالتِّجار باملمتلكات الثقافية ومـا يتَّصـل بـه مـن جـرائم      
ــة  اشــريعاهتتاســتعراض وتعزيــز بالــدول األعضــاء  يلــزم أن تقــومهلــذا الغــرض، وأخــرى.  احمللي

جتـرمي هـذه األفعـال    مبا يف ذلك من خالل  ،فحة االتِّجار باملمتلكات الثقافية، عند االقتضاءملكا
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مـن   ٢املـادة   من ، حسب التعريف الوارد يف الفقرة (ب)يف تشريعاهتا باعتبارها جرائم خطرية
  ؛اتفاقية اجلرمية املنظمة

لبيانـــات حتســـني عمليـــة مجـــع ا يفالـــدول األعضـــاء  أُبـــرِزت أمهيـــة اســـتمرار  (د)  
لتحســني فهــم ديناميــات األشــكال املتطــورة للجرميــة،  بحــوثال إجــراء مزيــد مــنواإلســهام يف 

 تشـارك يف االتِّجار باملمتلكـات الثقافيـة، وخاصـة عنـدما      السيربانية وجرائمرائم اجليف ذلك  مبا
ور الـذي  وأكَّـد متكلِّمـون جمـدَّداً الـد     إرهابية. وتنظيماتهذه اجلرائم مجاعات إجرامية منظمة 

وأمهيــة العمــل مــع ، املندرجــة ضــمن والياهتــايف اجملــاالت  املعنيــةملنظمــات الدوليــة تضــطلع بــه ا
  .اجملتمع املدين

 


