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  فريق اخلرباء املعين باحلماية من االجتار 
  باملمتلكات الثقافية  

        ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩-٢٧فيينا، 
 عن اجتماع فريق اخلرباء املعين باحلماية من االجتار باملمتلكات تقرير    

      ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩ إىل ٢٧قد يف فيينا من الثقافية الذي ُع
    مةمقدِّ  -أوالً  

 بــالقرار الــذي اختــذه اجمللــس االقتــصادي ٦٦/١٨٠ يف قرارهــا  العامــةُاجلمعيــةُبــت رحَّ  -١
 بشأن عقد اجتماع إضايف واحد علـى األقـل لفريـق اخلـرباء     ٢٠١٠/١٩واالجتماعي يف قراره   

احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باحلماية من االجتار باملمتلكـات الثقافيـة، الـذي أُنـشئ                
اجلرمية والعدالة اجلنائية، وشجَّعت الدولَ األعضاَء واجلهـاِت املاحنـةَ األخـرى            يف إطار جلنة منع     

علــى دعــم عقــد اجتمــاع ذلــك الفريــق وتقــدمي مقترحــات عمليــة إىل اللجنــة يف دورهتــا الثانيــة  
ــق اخلــرباء يف         ــدَّمها فري ــيت ق ــذ التوصــيات ال ــضاء، بتنفي ــام، حــسب االقت ــشأن القي والعــشرين ب

، مــع إيــالء االهتمــام الواجــب ٢٠٠٩نــوفمرب / فيينــا يف تــشرين الثــايناجتماعــه الــذي عقــد يف
  .جلوانب التجرمي والتعاون الدويل وتبادل املساعدة القانونية

ويف ذلك القرار أيضاً، طلبت اجلمعية إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـّدرات واجلرميـة          -٢
ــد   )املكتــب( ــشاور مــع ال ــه، بالت ــق، حــسب   ، أن يقــوم يف إطــار واليت ول األعــضاء وبالتعــاون الوثي

  االقتـــضاء، مـــع ســـائر املنظمـــات املختـــصَّة، مبواصـــلة استكـــشاف ســـبل وضـــع مبـــادئ توجيهيـــة  
ــق باالجتــار        ــة فيمــا يتعل ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــصّدي املّتخــذة يف جمــال من حمــدَّدة إلجــراءات الت

  .باملمتلكات الثقافية
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ية أيضاً الدولَ األعضاَء إىل مواصـلة تقـدمي تعليقاهتـا،       دعت اجلمع يف ذلك القرار كذلك،     و  -٣
كتابــةً، علــى املعاهــدة النموذجيــة ملنــع جــرائم انتــهاك التــراث الثقــايف للــشعوب املــوروث يف شــكل 

إذا كـان مـن الـضروري النظـر يف           ممتلكات منقولة، مبا يف ذلك آراؤها بشأن جـدواها احملتملـة ومـا            
رب وقت ممكن بغرض مساعدة األمانة علـى إعـداد حتليـل وتقريـر              إدخال أيِّ حتسينات عليها يف أق     

لتقدميهما إىل فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باحلماية مـن االجتـار باملمتلكـات        
  .والعشرين الثقافية يف اجتماعه القادم وإىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا الثانية

    
    التوصيات  -ثانياً  
  املبادئ التوجيهية إلجراءات التصّدي املّتخذة يف جمال منع اجلرمية   - ألف  

    والعدالة اجلنائية فيما يتعلق باالجتار باملمتلكات الثقافية
تـدابري لتـدعيم إجـراءات التـصّدي     "مـن جـدول األعمـال املعنـون       ) أ (٢يف إطار البنـد       -٤

 اجلنائية من أجل محايـة املمتلكـات الثقافيـة، وخباصـة فيمـا              املّتخذة يف جمال منع اجلرمية والعدالة     
املبادئ التوجيهية إلجراءات التصّدي املّتخذة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة        : يتعلق باالجتار هبا  

، اســتعرض فريــق اخلــرباء مــشروع املبــادئ   "اجلنائيــة فيمــا يتعلــق باالجتــار باملمتلكــات الثقافيــة  
ءات التصّدي املّتخذة يف جمال منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة فيمـا يتعلـق               التوجيهية احملددة إلجرا  

ــب     ــذي أعــدَّه املكت ــة ال ــه إزاء خطــورة    . باالجتــار باملمتلكــات الثقافي ــق عــن قلق وأعــرب الفري
التهديدات القائمة، وال سيما بسبب التوّرط املتزايـد للجماعـات اإلجراميـة املنظمـة يف االجتـار              

دة إلجـراءات التـصدي   وأُبدي تأييد عام ألمهية صوغ مبادئ توجيهية حمّد. يةباملمتلكات الثقاف 
وأكّـدت عـّدة    . يف جمال منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة فيمـا يتعلـق باالجتـار باملمتلكـات الثقافيـة                 

وفود على ضرورة تبسيطها على الوجه املناسب ومواءمتها مواءمة تامة مع الـصكوك القانونيـة             
وناقـشت الوفـود عـددا مـن املبـادئ          .  سائر املنظمـات احلكوميـة الدوليـة املعنيـة         الدولية وجهود 

وأحاطـت األمانـة علمـا بالتعليقـات        . التوجيهية مناقـشة مفـصَّلة وقـدَّمت مقترحـات لتحـسينها          
  .بغية مواصلة عملها يف هذا الشأن بالتشاور التام مع الدول األعضاء

    
 جرائم انتهاك التراث الثقايف للشعوب استعراض املعاهدة النموذجية ملنع  - باء  

    املوروث يف شكل ممتلكات منقولة
تـدابري لتـدعيم إجـراءات التـصّدي     "من جـدول األعمـال املعنـون        ) ب (٢يف إطار البند      -٥

املّتخذة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجل محايـة املمتلكـات الثقافيـة، وخباصـة فيمـا                   
 استعراض املعاهـدة النموذجيـة ملنـع جـرائم انتـهاك التـراث الثقـايف للـشعوب                  :يتعلق باالجتار هبا  
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، نظر فريق اخلرباء يف خمتلف اآلراء اليت أعربت عنها الـدول  "املوروث يف شكل ممتلكات منقولة  
 ويف ورقــة غرفــة  UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/2أثنــاء االجتمــاع وحــسبما وردت يف الوثيقــة    

  .UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.1االجتماع 
وأوصــى فريــق اخلــرباء جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة بــأن تطلــب إىل املكتــب أن     -٦

يواصل العمل والتحليل بشأن املعاهدة النموذجية ملنع جـرائم انتـهاك التـراث الثقـايف للـشعوب                 
ــيت ســتقدّ      ــة مــع مراعــاة التعليقــات اإلضــافية ال ــدولاملــوروث يف شــكل ممتلكــات منقول  مها ال

  .٦٦/١٨٠ من قرار اجلمعية العامة ٨األعضاء وفقاً للفقرة 
    

مقترحات عملية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن فريق اخلرباء يف اجتماعه األول   - جيم  
    ٢٠٠٩يف عام 

ــد    -٧ ــون   ٣يف إطــار البن ــن جــدول األعمــال املعن ــذ   " م ــة لتنفي النظــر يف مقترحــات عملي
 من االجتار باملمتلكات الثقافية يف اجتماعـه األول يف عـام            توصيات فريق اخلرباء املعين باحلماية    

، مع إيالء االهتمام الواجب جلوانـب التجـرمي والتعـاون الـدويل، مبـا يف ذلـك املـساعدة           ٢٠٠٩
، ناقش فريق اخلـرباء مقترحـات عمليـة لتنفيـذ التوصـيات الـصادرة عـن فريـق                   "القانونية املتبادلة 

مت الوفود أيـضاً إىل جلنـة منـع    وقّد. يثما كان األمر مناسباً، ح ٢٠٠٩لعام  اخلرباء يف اجتماعه    
 أدنــاه، واملــستندة إىل ٩ و٨اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة املقترحــات العمليــة الــواردة يف الفقــرتني   

، مع مراعاة املناقشة اجلاريـة بـشأن       ٢٠٠٩التوصيات اليت قدمت أثناء االجتماع األول يف عام         
  .مشروع املبادئ التوجيهية

  : وفيما يتعلق بتجرمي االجتار باملمتلكات الثقافية، لعل اللجنة تود أن تقوم مبا يلي  -٨
الطلـــب إىل املكتـــب تقـــدمي املـــساعدة التقنيـــة يف جمـــال احلمايـــة مـــن االجتـــار   )أ(  

باملمتلكات الثقافية مبا يـشمل املـساعدة يف صـوغ التـشريعات، بنـاء علـى الطلـب، مـع مراعـاة                      
عن فريق اخلرباء املعين باحلماية من االجتار باملمتلكات الثقافيـة يف اجتماعـه        التوصيات الصادرة   

، والعمـــل الـــذي يـــضطلع بـــه املكتـــب حاليـــاً بـــشأن مـــشروع املبـــادئ ٢٠٠٩األول يف عـــام 
ويف . التوجيهية والصكوك الدولية القائمة، مبا فيها اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة             

لجنـة تـود أن تطلـب إىل املكتـب إعـداد أدوات عمليـة للمـساعدة التقنيـة،                   ذلك الصدد، لعل ال   
  مبا يف ذلك دليل للممارسني؛

دعــوة الــدول األعــضاء إىل النظــر يف تعزيــز نظمهــا القانونيــة الوطنيــة وزيــادة      )ب(  
فعاليتها بغية توفري تدابري مناسبة ومنّسقة للتصّدي لالجتـار باملمتلكـات الثقافيـة، خاصـة عنـدما                  
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وينبغـي أن تراعـي هـذه اجلهـود التوصـيات الـصادرة عـن               . شارك فيه مجاعات إجرامية منظمة    ي
  ؛٢٠٠٩فريق اخلرباء يف اجتماعه األول يف عام 

 تـوفري التـدريب ألجهـزة إنفـاذ القـانون املتخّصـصة يف جمـال                املكتبالطلب إىل     )ج(  
  نظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة احلمايـــة مـــن االجتـــار باملمتلكـــات الثقافيـــة بالتعـــاون الوثيـــق مـــع امل

  ذات الصلة؛
ــال         )د(   ــضلى يف جم ــات واملمارســات الف ــشر املعلوم ــب مجــع ون ــب إىل املكت الطل

احلمايــة مــن االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة، والتعــاون الــدويل، ومنــع اجلرميــة، ودور اجلماعــات    
  جتــــار اإلجراميــــة املنظمــــة، والتعــــاون بــــني القطــــاعني اخلــــاص والعــــام بــــشأن التــــصدي لال 

  باملمتلكات الثقافية؛
الطلب إىل املكتب إجـراء املزيـد مـن البحـث ومجـع املمارسـات الفـضلى مـن                     )ه(  

الــدول بــشأن تــشجيع التعــاون بــني ممثلــي القطــاعني اخلــاص والعــام يف جمــال التــصدي لالجتــار   
  نترنت؛ كات الثقافية، وخاصة باستخدام اإلباملمتل

موضـــوع االجتـــار سب االقتـــضاء، يف إدراج الطلـــب إىل املكتـــب أن ينظـــر، حـــ  )و(  
  باملمتلكات الثقافية يف براجمه اإلقليمية واألقاليمية واملواضيعية؛

 إىل املكتــب أن يقــوم، يف إطــار واليتــه وبالتعــاون الوثيــق مــع املنظمــات    الطلــب  )ز(  
علــى الــصعيدين الدوليــة املعنيــة، بالتوعيــة مبــسألة االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة واجلــرائم ذات الــصلة 

  .اإلقليمي والدويل بسبل من بينها تنظيم حلقات عمل وحلقات دراسية وما شابه ذلك
وفيما يتعلق بالتعاون الدويل للتصدي لالجتار باملمتلكات الثقافية، لعل اللجنـة تـود أن                -٩

  :تقوم مبا يلي
يينــها دعــوة الــدول األعــضاء الــيت مل ُتعــيِّن بعــُد جهــات وصــل إىل النظــر يف تع     )أ(  

  لتيسري التعاون الدويل بغرض احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية؛
 األعـضاء إىل النظـر يف تعزيـز التعـاون بـني أجهزهتـا املعنيـة بإنفـاذ                   الدولدعوة    )ب(  

ــة          ــة ومالحق ــار باملمتلكــات الثقافي ــق يف االجت ــن التحقي ــسؤولة ع ــة امل ــة اجلنائي ــانون والعدال الق
 التحركات غري املشروعة للممتلكات الثقافية ومكافحـة التجـارة غـري            مرتكبيه قضائياً وكشف  

وميكـن أن يـشمل هـذا إنـشاء هيئـات حتقيـق مـشتركة واّتبـاع                 . املشروعة يف املمتلكات الثقافية   
وميكـن أن يـشمل     . أساليب حترٍّ خاصة وفق املنصوص عليه يف اتفاقية مكافحـة اجلرميـة املنظمـة             

جل زيادة كفاءة تبادل املعلومات وإرساء آليات إلنـشاء قاعـدة   أيضا إنشاء قنوات اتصال من أ   
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بيانات وطنية بشأن اجلرائم املرتكبة ضد املمتلكات الثقافيـة وللـربط بـني قـوائم اجلـرد وقواعـد                  
  ؛البيانات املتعلقة باملمتلكات الثقافية

 دعــوة الــدول األعــضاء إىل أن تنظــر يف ســبلٍ عمليــٍة لــضمان االســتخدام األمثــل    )ج(  
لعمليات املساعدة القانونية املتبادلة يف احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية بسبل من بينـها إجـراء        
االتــصاالت واملــشاورات غــري الرمسيــة فيمــا بــني الــسلطات املختــصة الوطنيــة واســتخدام أداة كتابــة 

  ؛طلبات املساعدة القانونية املتبادلة ودليل السلطات املختصة الوطنية
دعوة الدول األعضاء إىل أن تنظر يف إبرام اتفاقـات ثنائيـة بـشأن احلمايـة مـن                    )د(  

ط إبـرام االتفاقـات     االجتار باملمتلكات الثقافية، إذا أمكن ذلـك، واسـتخدام سـبل عمليـة لتبـسي              
  :الثنائية مثل

استخدام اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمـة كأسـاس قـانوين للتعـاون بغيـة تـوفري                  ‘١‘  
  ة من االجتار باملمتلكات الثقافية، حيثما أمكن ذلك؛احلماي

ــهاك التــراث الثقــايف للــشعوب       ‘٢‘   ــة ملنــع جــرائم انت اســتخدام املعاهــدة النموذجي
  .املوروث يف شكل ممتلكات منقولة

ــائق        )ه(   ــع الوث ــضمن مجي ــشبكي تت ــه ال ــة يف موقع ــشاء بوَّاب الطلــب إىل املكتــب إن
الجتــار باملمتلكــات الثقافيــة الــصادرة عــن املكتــب، مبــا يف  ذات الــصلة باواملعلومــاتواألدوات 

ويف هـذا   . ذلك إدراج رابط بقاعدة بيانات اليونـسكو اخلاصـة بقـوانني التـراث الثقـايف الـوطين                
الصدد، ينبغـي دعـوة الـدول األعـضاء إىل تزويـد املكتـب واليونـسكو بـالقوانني واللـوائح ذات             

  الثقافية؛الصلة باحلماية من االجتار باملمتلكات 
 إىل املكتــب أن ميــضي قُــدماً يف توثيــق أواصــر التعــاون واملــشاركة مــع    الطلــب  )و(  

منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة واملعهــد الــدويل لتوحيــد القــانون اخلــاص وجملــس  
ت املتاحف الدويل واملنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة واملنظمـة العامليـة للجمـارك وسـائر املنظمـا                   

الدولية ذات الصلة وأن يستكشف سـبل التعـاون املمكنـة مـع اللجنـة الدوليـة للـدرع األزرق يف                     
  .جمال احلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية

    
    اخلطوات التالية  - دال  

أوصــى فريــق اخلــرباء بــأن تنظــر اللجنــة يف إمكانيــة عقــد اجتمــاع آخــر لفريــق اخلــرباء    -١٠
احلماية من االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة بغيـة إتاحـة اجملـال أمـام الـدول               احلكومي الدويل املعين ب   

 .األعضاء ملواصلة النظر يف هذه املسائل
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      تنظيم االجتماع  -ثالثاً  
    افتتاح االجتماع  -ألف  

ُعقد االجتماع الثاين لفريق اخلرباء احلكومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين باحلمايـة                  -١١
ــار بامل  ــن االجت ــن    م ــا م ــة يف فيين ــران٢٩ إىل ٢٧متلكــات الثقافي ــه / حزي وخــالل . ٢٠١٢يوني

  .االجتماع، عقد الفريق ست جلسات منفصلة
وألقى كلمة افتتاحية النائب األول لرئيس جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة يف دورهتـا                 -١٢

قـدَّم يف كلمتـه عرضـاً       وخاطَب الرئيُس املنتخُب لفريـق اخلـرباء االجتمـاَع و         . احلادية والعشرين 
  .عاماً لوالية الفريق واهلدف منه واملسائل اليت ينظر فيها

ــدولتني التــاليتني       -١٣ ــاح ممــثال ال ــم يف جلــسة االفتت ــسلفادور : وتكلّ ــن الــدول   (ال نيابــة ع
نيابـة عـن    (وإكـوادور   )  والـصني  ٧٧  األعضاء يف األمـم املتحـدة الـيت هـي أعـضاء يف جمموعـة ال               

  .وألقى ممثل األمانة أيضاً كلمة). ي ا الالتينية والكاريبجمموعة دول أمريك
االحتاد الروسي، الواليات املتحدة األمريكية، فرنـسا، كنـدا،         : م ممثلو الدول التالية   وتكلّ  -١٤

إيطاليــا، أملانيــا، إكــوادور، الــصني، املكــسيك، سويــسرا، اليابــان، بلغاريــا، الــسلفادور، اململكــة   
، رومانيـا،   )اإلسـالمية -مجهوريـة (ى وإيرلنـدا الـشمالية، إسـرائيل، إيـران          املتحدة لربيطانيـا العظمـ    

  .تركيا، اجلزائر، بلجيكا، مصر، شيلي، إندونيسيا، إسبانيا، بنما، بريو، بولندا، العراق
كما ألقى كلمات املراقبون عن منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة واملعهـد                   -١٥

خلـاص ومكتـب االتـصال اإلقليمـي لالسـتخبارات اجلمركيـة ألوروبـا              الدويل لتوحيد القـانون ا    
  .الغربية التابع للمنظمة العاملية للجمارك

    
    انتخاب أعضاء املكتب  - باء  

انتخــب فريــق اخلــرباء احلكــومي الــدويل املفتــوح العــضوية املعــين باحلمايــة مــن االجتــار    -١٦
، أعـضاء املكتـب     ٢٠١٢يونيـه   / حزيران ٢٧ باملمتلكات الثقافية، يف جلسته األوىل املعقودة يف      

  :التالية أمساؤهم بالتزكية
  )إيطاليا(روزاريو سالفاتوري أيتاال    :الرئيس  
  )رومانيا(سيمونا مارين   :نائبة الرئيس  
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    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - جيم  
يونيــه  / حزيــران٢٧أقــرَّ فريــق اخلــرباء بتوافــق اآلراء، يف جلــسته األوىل املعقــودة يف        -١٧

  :، جدول أعماله املؤقت وتنظيم األعمال على النحو التايل٢٠١٢
  :املسائل التنظيمية  -١

  افتتاح االجتماع؛  )أ(
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(

تدابري لتدعيم إجراءات التصّدي املّتخذة يف جمال منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة        -٢
  : الثقافية، وخباصة فيما يتعلق باالجتار هبامن أجل محاية املمتلكات

املبادئ التوجيهيـة إلجـراءات التـصّدي املّتخـذة يف جمـال منـع اجلرميـة                  )أ(
  والعدالة اجلنائية فيما يتعلق باالجتار باملمتلكات الثقافية؛

ــايف         )ب( ــراث الثق ــهاك الت ــع جــرائم انت ــة ملن ــدة النموذجي اســتعراض املعاه
  .ممتلكات منقولةللشعوب املوروث يف شكل 

النظر يف مقترحـات عمليـة لتنفيـذ توصـيات فريـق اخلـرباء املعـين باحلمايـة مـن                      -٣
، مــع إيــالء  ٢٠٠٩االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة يف اجتماعــه األول يف عــام     

االهتمــام الواجــب جلوانــب التجــرمي والتعــاون الــدويل، مبــا يف ذلــك املــساعدة 
  .القانونية املتبادلة

  .ىمسائل أخر  -٤
  .اعتماد التقرير  -٥

    
    احلضور  -دال  

   إىل ٢٧حــضر ممثلــون للــدول التاليــة اجتمــاع فريــق اخلــرباء الثــاين املنعقــد يف فيينــا مــن      - ١٨
االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، أرمينيا، إسـبانيا، أسـتراليا، إسـرائيل،           : يونيه/ حزيران ٢٩

ــسيا، أنغـــ   ــا، إندونيـ ــوادور، أملانيـ ــستان، إكـ ــران أفغانـ ــة(وال، إيـ ــالمية- مجهوريـ ــا، )اإلسـ ، إيطاليـ
املتعـّددة  - دولـة (باراغواي، باكستان، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنمـا، بولنـدا، بوليفيـا        

، بريو، بـيالروس، تايلنـد، تركيـا، تـونس، اجلزائـر، اجلمهوريـة التـشيكية، اجلمهوريـة                  )القوميات
رية، مجهوريـة كوريـا، جنـوب أفريقيـا، الـدامنرك، رومانيـا،            الدومينيكية، اجلمهورية العربية الـسو    
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- مجهوريـة (زويال    السلفادور، سلوفاكيا، سويسرا، شـيلي، الـصني، العـراق، فرنـسا، الفلـبني، فـن              
، فنلندا، قطر، كرواتيا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيـا، كينيـا، لبنـان، ماليزيـا،               )البوليفارية

ــة املتحــ    ــصر، املكــسيك، اململك ــات     م ــدا، الوالي ــا، هولن ــد، هنغاري ــاراغوا، اهلن ــسا، نيك دة، النم
  .املتحدة، اليابان، اليونان

ــة         -١٩ ــة العام ــان تلقّــى دعــوة دائمــة مــن اجلمعي وحــضر مراقــب عــن فلــسطني، وهــي كي
  .لالشتراك بصفة مراقب يف دورات وأعمال مجيع املؤمترات الدولية املعقودة حتت رعايتها

ــن منظمــ     -٢٠ ــب ع ــة      وحــضر مراق ــي وكال ــة، وه ــم والثقاف ــة والعل ــم املتحــدة للتربي ة األم
  .متخّصصة

املعهـد الـدويل لتوحيـد    : وحضر مراقبان عـن املنظمـتني احلكـوميتني الـدوليتني التـاليتني             -٢١
القانون اخلـاص ومكتـب االتـصال اإلقليمـي لالسـتخبارات اجلمركيـة يف أوروبـا الغربيـة التـابع              

  .للمنظمة العاملية للجمارك
  . قائمة بأمساء املشاركنيUNODC/CCPCJ//EG.1/2012/INF.1/Rev.2وترد يف الوثيقة   -٢٢
    

    الوثائق  - هاء  
  .ترد يف مرفق هذا التقرير قائمة بالوثائق املعروضة على فريق اخلرباء  -٢٣
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    املرفق
قائمة بالوثائق املعروضة على فريق اخلرباء املعين باحلماية من االجتار     

    افيةباملمتلكات الثق
  رقم الوثيقة

بند جدول 
 العنوان أو الوصف األعمال

UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/1 األعمال املؤقَّت والشروحجدول )ب (١  

UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/2 تقرير من األمانة عن الفائدة احملتَملة للمعاهدة  )ب (٢
النموذجية ملنع جرائم انتهاك التراث الثقايف للشعوب 

 اليت والتحسيناتشكل ممتلكات منقولة املوروث يف 
 ميكن إدخاهلا عليها

UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/3 ورقة مناقشة بشأن مقترحات عملية لتنفيذ توصيات فريق  ٣
اخلرباء املعين باحلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية يف 

  ٢٠٠٩ اجتماعه األول يف عام
UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.1ب (٢( Note by the Secretariat containing additional 

comments on the potential utility of and 

improvements to the model treaty for the prevention 

of crimes that infringe on the cultural heritage of 

peoples in the form of movable property 

UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2 خذة مشروع املبادئ التوجيهية إلجراءات التصّدي املتَّ )أ (٢  
ر يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتعلق باالجتا

 باملمتلكات الثقافية

UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/L.1مشروع التقرير  ٥ 

UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2 تقرير فريق اخلرباء املعين باحلماية من االجتار  ٣
 باملمتلكات الثقافية

E/CN.15/2012/15 تقرير األمني العام عن التدابري الالزمة يف سياق منع  )أ (٢
ة حلماية املمتلكات الثقافية، اجلرمية والعدالة اجلنائي

 وخباصة فيما يتعلق باالجتار هبا

 


