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 الدورة العاشرة
 2020األول/أكتو�ر  تشر�ن 16-12فیینا، 
 *من جدول األعمال المؤقت 3البند 

 الجرائم الخطیرة األخرى، حسب تعر�فها الوارد في االتفاق�ة، 
 �ما فیها األشكال واأل�عاد الجدیدة للجر�مة المنظمة عبر الوطن�ة 

  

   
  

 مصر: مشروع قرار  
  

 المنظمة عبر الوطن�ة المتعلقة �الممتلكات الثقاف�ة    الجر�مة مكافحة    
 والجرائم ذات الصلة 

   إن مؤتمر األطراف في اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الجر�مة المنظمة عبر الوطن�ة،

ــیر   المنظمة عبر الوطن�ة والبروتو�والت الملحقة  الجر�مةإلى أن اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة إذ �شـــــــــ
تمثــل أهم الصــــــــــــــكوك القــانون�ــة الــدول�ــة لمكــافحــة الجر�مــة المنظمــة عبر الوطن�ــة، �مــا في ذلــك االتجــار  )1(بهــا

التي تلحق الضـرر �المجتمعات واالقتصـادات في جم�ع البلدان، و�ذ یؤ�د من جدید �الممتلكات الثقاف�ة المنقولة، 
 مع الدولي من أجل هذا الغرض،أهم�ة تلك الصكوك بوصفها األدوات الفعالة الرئ�س�ة المتاحة للمجت

أن التعـاون اـلدولي �حظى �مكـاـنة ـ�ارزة في الســـــــــــــــ�اق العـام لالتـفاقـ�ة والبروتو�والت   و�ذ یؤ�ـد من جـدـید 
الملحقة بها، وأن الغرض من هذه الصــــــــــكوك �شــــــــــمل جملة أمور منها تشــــــــــج�ع التعاون وتعز�زه من أجل ز�ادة 

المنظمة عبر الوطن�ة على الصـعید الوطني واإلقل�مي والدولي، و�ذ الفعال�ة في منع ومكافحة األنشـطة اإلجرام�ة  
 �شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات إضاف�ة حثیثة لتحقیق هذا الغرض،

، الذي أكد ف�ه أن االتفاق�ة، �اعت�ارها 2008تشر�ن األول/أكتو�ر    17المؤرخ    4/2إلى مقرره    و�ذ �شیر 
أوسـع مجال للتعاون على التصـدي لألشـكال القائمة والمسـتجدة من  صـكا دول�ا معموال �ه على نطاق واسـع، توفر

 الجر�مة المنظمة عبر الوطن�ة، �ما فیها االتجار �الممتلكات الثقاف�ة،

__________ 
 * CTOC/COP/2020/1 . 

 )1( United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574 . 
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�شــــأن مكافحة الجرائم المنظمة   2010تشــــر�ن األول/أكتو�ر   22المؤرخ  5/7إلى قراره و�ذ �شــــیر أ�ضــــا  
 عبر الوطن�ة المتعلقة �الممتلكات الثقاف�ة،

الذي أقر ف�ه توصـــــ�ات المناقشـــــة  ،  2012تشـــــر�ن األول/أكتو�ر    19المؤرخ    1/ 6إلى قراره    �ذلك و�ذ �شـــــیر   
والفر�ق العامل المعني �التعاون الدولي  المشـــتر�ة التي أجراها فر�ق الخبراء الحكومیین العامل المعني �المســـاعدة التقن�ة  

 �شأن االتجار �الممتلكات الثقاف�ة، والتي ُعقدت خالل دورته السادسة، 

نوفمبر  / تشر�ن الثاني   15المؤرخ    25/ 55القرار    �ما فیها �قرارات الجمع�ة العامة ذات الصلة،  و�ذ �ح�ط علما   
�ــانون   3المؤرخ  17/ 58�شـــــــــــــــأن اتفــاق�ــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجر�مــة المنظمــة عبر الوطن�ــة، والقرارات  2000

ــمبر   ــمبر    4المؤرخ    52/ 61و   2003األول/د�ســــــ ــمبر    7المؤرخ    78/ 64و  2006�انون األول/د�ســــــ �انون األول/د�ســــــ
�انون األول/د�ســمبر    19المؤرخ    180/ 66  والقراران �شــأن إعادة أو رد الممتلكات الثقاف�ة إلى بلدانها األصــل�ة،    2009
ــمبر    18المؤرخ    186/ 68و   2011 ــأن تعز�ز الـتدابیر المتـخذة في مـجال منع الجر�ـمة    2013ـ�انون األول/د�ســـــــــــ �شـــــــــــ

ــة ف�ـما یتعلق ـ�االتجـار بـها، وال  ـ�انون    18المؤرخ    196/ 69قرار  والـعداـلة الجـنائـ�ة لحـماـ�ة الممتلـكات الثـقافـ�ة، و�خـاصـــــــــــ
ــمبر   ــأن ـتدابیر منع الجر�ـمة والـعداـلة الجـنائـ�ة ف�ـما یتعلق  و   2014األول/د�ســـــــــــ المتعلق ـ�المـ�ادئ التوجیهـ�ة اـلدولـ�ة �شـــــــــــ

  2018�انون األول/د�ـسمبر    13المؤرخ    130/ 73�االتجار �الممتلكات الثقاف�ة وما یتـصل �ه من جرائم أخرى، والقرار  
 �شأن إعادة أو رد الممتلكات الثقاف�ة إلى بلدانها األصل�ة، 

تموز/یول�ه    22المؤرخ   2003/29�قرارات المجلس االقتصـــــــــــادي واالجتماعي و�ذ �ح�ط علما أ�ضـــــــــــا  
المؤرخ    2004/34�شـأن منع جرائم انتهاك التراث الثقافي للشـعوب الموروث في شـكل ممتلكات منقولة، و  2003

ــأن الحمــا�ــة من االتجــار �ــالممتلكــات  2008تموز/یول�ــه  24المؤرخ  2008/23و 2004تموز/یول�ــه  21 �شـــــــــــــ
منع الجر�مـة والعـدالـة �شـــــــــــــــأن التـدابیر المتخـذة في مجـال  2010تموز/یول�ـه  22المؤرخ  2010/19الثقـاف�ـة، و

 الجنائ�ة لحما�ة الممتلكات الثقاف�ة، و�خاصة ف�ما یتعلق �االتجار بها،

وتوصــــــــــــــ�ــات فر�ق الخبراء الحكومي الـدولي المفتوح العضــــــــــــــو�ـة المعني  ل�ـأعمــامع التقــدیر  ینوهو�ذ  
 ،2010/19�الحما�ة من االتجار �الممتلكات الثقاف�ة، الذي عقد عمال �قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي 

إلى االتفاق�ة �شأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استیراد وتصدیر ونقل ملك�ة الممتلكات   و�ذ �شیر 
 14ـقافـ�ة �طرق غیر مشــــــــــــــروعـة التي اعتمـدهـا المؤتمر العـام لمنظمـة األمم المتحـدة للتر�ـ�ة والعلم والثـقاـفة في الث

غیر   �طرق واالتفاق�ة المتعلقة �الممتلكات الثقاف�ة المســــــــــــروقة أو المصــــــــــــدرة   )2(،1970تشــــــــــــر�ن الثاني/نوفمبر 
واتفاق�ة حما�ة   )3(،1995حز�ران/یون�ه  24مشـــــــــــــروعة، التي اعتمدها المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص في 

و�روتو�ولیهـا   )4(،1954أـ�ار/مـایو  14الملكـ�ة الثـقافـ�ة في حـاـلة نشــــــــــــــوب صــــــــــــــراع مســــــــــــــلح، التي اعُتمـدت في 
در الجهود الرام�ة إلى حما�ة التراث الثقافي و�ق  )5(،1999آذار/مارس   26و  1954أ�ار/مایو   14المعتمدین في 

ــة، �ما فیها منظمة األمم المتحدة للتر��ة والعلم والثقافة، والمنظمة   التي تبذلها المنظمات الدول�ة األخرى المختصـــ
 الدول�ة للشرطة الجنائ�ة (اإلنتر�ول)، والمعهد الدولي لتوحید القانون الخاص،

__________ 
 . vol. 823, No. 11806المرجع نفسه،  )2( 

 . vol. 2421, No. 43718المرجع نفسه،  )3( 

 . vol. 249, No. 3511المرجع نفسه،  )4( 

 . vols. 249 and 2253, No. 3511المرجع نفسه،  )5( 
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موذج�ة لمنع جرائم انتهاك التراث الثقافي للشــعوب الموروث في شــكل إلى المعاهدة الن و�ذ �شــیر أ�ضــا 
التي اعتمــدهــا مؤتمر األمم المتحــدة الثــامن لمنع الجر�مــة ومعــاملــة المجرمین، ورحبــت بهــا  )6(ممتلكــات منقولــة،

 ،1990�انون األول/ د�سمبر  14المؤرخ  45/121الجمع�ة العامة في قرارها 

العدالة الجنائ�ة في جدول أعمال األمم إلى إعالن الدوحة �شــــــأن إدماج منع الجر�مة و  و�ذ �شــــــیر �ذلك 
ــعیدین  ــ�ادة القانون على الصـــ ــاد�ة وتعز�ز ســـ ــدي للتحد�ات االجتماع�ة واالقتصـــ ــع من أجل التصـــ المتحدة األوســـ
ــار�ـة الجمهور، اـلذي اعتمـده مؤتمر األمم المتحـدة الـثاـلث عشــــــــــــــر لمنع الجر�مـة والعـداـلة  الوطني واـلدولي ومشــــــــــــ

لتزاما بتدع�م وتنفیذ تدابیر شـــــاملة في مجال منع الجر�مة والعدالة الجنائ�ة من أجل والذي یتضـــــمن ا )7(الجنائ�ة،
التصــــــــــدي لالتجار �الممتلكات الثقاف�ة، �غ�ة توفیر أوســــــــــع قدر ممكن من التعاون الدولي على التصــــــــــدي لتلك 

ك التراث الثقـافي الجر�مـة، ومواصــــــــــــــلـة النظر في إمكـان�ـة االســــــــــــــتفـادة من المعـاهـدة النموذج�ـة لمنع جرائم انتهـا
ــكل ممتلكات منقولة، والمعاییر والقواعد الدول�ة الموجودة في هذا المیدان، وفي إمكان�ة  ــعوب الموروث في شــ للشــ

 إدخال تحسینات علیها،

أن الموضــــــوع الرئ�ســــــي لمؤتمر األمم المتحدة الرا�ع عشــــــر لمنع الجر�مة والعدالة الجنائ�ة، و�ذ یالحظ  
ــ�ادة القانون: نحو تحقیق خطة المقرر عقده في �یوتو،  ال�ا�ان، هو "النهوض �منع الجر�مة والعدالة الجنائ�ة وســـ
 "،2030التنم�ة المستدامة لعام 

لما تمثله من شــــــهادة فر�دة ومهمة على  حمایتهاأهم�ة الممتلكات الثقاف�ة وضــــــرورة  و�ذ یؤ�د من جدید 
هذا الصـــــدد الحاجة إلى تعز�ز التعاون الدولي على منع االتجار ثقافة الشـــــعوب وهو�تها، و�ذ یؤ�د من جدید في 

�الممتلكات الثقاف�ة �جم�ع جوان�ه ومالحقة مرتكب�ه قضـــــــائ�ا ومعاقبتهم، و�لى مواصـــــــلة وضـــــــع المعاییر والقواعد  
 المناس�ة لمواجهة التحد�ات التي تنشأ في هذا الصدد،

 تنم�ة المستدامة،مساهمة الثقافة والتراث الثقافي في ال و�ذ یالحظ 

عن جزعــه من تزایــد عــدد األعمــال التي ُترتكــب �غرض التــدمیر المتعمــد للتراث الثقــافي في  و�ذ �عرب 
 في جم�ع أنحاء العالم، النزاعاتس�اق 

ق  ائ إزاء تزاید الطلب على الممتلكات الثقاف�ة المسروقة والمنهو�ة والمصدرة أو المستوردة �طر   و�ذ �ساوره القلق  
غیر مشـروعة، مما �شـجع على مز�د من نهب هذه الممتلكات وتدمیرها وسـرقتها واالتجار بها، و�ذ �سـلم �ضـرورة اتخاذ  

 ق غیر مشروعة، ائ علیها �طر   تدابیر دول�ة عاجلة للحد من الطلب على الممتلكات الثقاف�ة المتحصل 

ازد�ـاد ضــــــــــــــلوع الجمـاعـات اإلجرام�ـة المنظمـة في االتجـار �ـالممتلكـات الثقـاف�ـة �جم�ع  جزعـه و�ذ یثیر 
أشــــكاله وجوان�ه والجرائم المتصــــلة بذلك، مما �شــــكل ظاهرة عابرة للحدود الوطن�ة �طب�عتها، و�ذ یالحظ تزاید ب�ع 

أن تلك الممتلكات �جري الممتلكات الثقاف�ة في األســــــــــــــواق، �ما في ذلك في المزادات وعبر شــــــــــــــ�كة اإلنترنت، و 
ق غیر مشــــروعة، وأن عائداتها تمر �أشــــكال ائالتنقیب عنها على نحو غیر قانوني وتصــــدیرها أو اســــتیرادها �طر 

 متعددة من غسل األموال،

تزاید استخدام عائدات االتجار �الممتلكات الثقاف�ة والجرائم ذات الصلة في تمو�ل  و�ذ یثیر جزعه أ�ضا 
 الجرائم الخطیرة،اإلرهاب وغیره من 

__________ 
: تقر�ر أعدته األمانة 1990أیلول/سبتمبر  7 -آب/أغسطس  27مؤتمر األمم المتحدة الثامن لمنع الجر�مة ومعاملة المجرمین، هافانا،  )6( 

 ، المرفق.1-�اء القسم )، الفصل األول، A.91.IV.2(منشورات األمم المتحدة، رقم المب�ع   العامة

 .174/70مرفق قرار الجمع�ة العامة  )7( 
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أن االتجار �الممتلكات الثقاف�ة �مكن أن ُ�ســـــــتخدم �مصـــــــدر غیر قانوني لتمو�ل األنشـــــــطة  و�ذ یالحظ 
 اإلجرام�ة و�درار عائدات غیر مشروعة �جري غسلها،

 أهم�ة اضطالع الدول �حما�ة تراثها الثقافي والمحافظة عل�ه وفقا للصكوك الدول�ة ذات الصلة،   و�ذ یؤ�د  

على الحاجة الملحة إلى استعراض مدى �فا�ة ما هو قائم من القواعد الدول�ة الرام�ة إلى منع   �شددو�ذ  
ــائـ�ا ومعـاقبتهم، و�لى �ـ  المتعلقـةالجرائم المرتكـ�ة  الممتلكـات الثقـافـ�ة واقتفـاء أثر عـاـئداتهـا ومالحقـة مرتكبیهـا قضــــــــــــ

 إرساء إطار �كفل نظاما أكثر فعال�ة للتعاون الدولي،

أن أحد أغراض المؤتمر الرئ�س�ة هو تحسین قدرة الدول األطراف على مكافحة الجر�مة   یؤ�د -1 
 المنظمة عبر الوطن�ة وأن المؤتمر ین�غي أن �قود الجهود الدول�ة المبذولة في هذا الصدد؛

الحاجة إلى مواصــــــــلة العمل من أجل ات�اع نهج شــــــــامل ومنســــــــق إزاء مشــــــــكلة الجرائم  یؤ�د -2 
 الممتلكات الثقاف�ة من خالل اآلل�ات الوطن�ة واإلقل�م�ة والدول�ة المناس�ة؛� المتعلقةالمرتك�ة 

الدول األطراف على ت�ادل المعلومات عن تجار�ها وممارسـاتها الجیدة والتحد�ات التي  �شـجع -3 
ات الصـــــــــلة، �ما في ذلك من أجل الممتلكات الثقاف�ة والجرائم ذ� المتعلقة�الجرائم المرتك�ة    یتصـــــــــلتواجهها ف�ما 

اســـــــتعراض مدى �فا�ة القواعد واألدوات الدول�ة القائمة في هذا الصـــــــدد، وعلى توج�ه انت�اه مكتب األمم المتحدة 
 المعني �المخدرات والجر�مة إلى تلك التجارب والممارسات الجیدة؛

ة من أجل تنفیذ اتفاق�ة �الدول األطراف أن تواصــل تعز�ز تشــر�عاتها وســ�اســاتها الوطن� یهیب -4 
 األمم المتحدة لمكافحة الجر�مة المنظمة عبر الوطن�ة ف�ما یتعلق �حما�ة الممتلكات الثقاف�ة؛

ــاء، البرامج   �حث -5  ــب االقتضــــ ــجع أو تعزز، حســــ الدول األطراف، وفقا لالتفاق�ة، على أن تشــــ
والتعاون على الصــــــــــعید الوطني واإلقل�مي والدولي من أجل منع جرائم االتجار �الممتلكات الثقاف�ة والجرائم ذات 

 الصلة ومكافحتها ومعاق�ة مرتكبیها؛

قصــــــــــــى حد من فرص التعاون الدولي ف�ما  الدول األطراف على أن تز�د إلى أ �حث أ�ضــــــــــــا -6 
الممتلكات الثقاف�ة والجرائم ذات الصلة، �ما في ذلك التعاون في مجاالت تسل�م �  المتعلقةیتعلق �الجرائم المرتك�ة  

 المجرمین والمساعدة القانون�ة المت�ادلة واسترداد الموجودات؛

جر�مــة أن �عقــد اجتمــاعــا واحــدا على  إلى مكتــب األمم المتحــدة المعني �ــالمخــدرات وال �طلــب -7 
األقل من اجتماعات الخبراء الحكوم�ة الدول�ة المفتوحة العضو�ة لت�ادل اآلراء �شأن التجارب والممارسات الجیدة 

الممتلكـات الثقـاف�ـة والجرائم ذات الصــــــــــــــلـة، و�تنفیـذ االتفـاق�ـة �ـ  المتعلقـةوالتحـد�ـات ف�مـا یتعلق �ـالجرائم المرتك�ـة 
ك الجرائم، �ما في ذلك من أجل النظر في الخ�ارات المتاحة واســــــــــتكشــــــــــافها وتقد�م اقتراحات �شــــــــــأن لمكافحة تل

 الحاجة إلى وضع صكوك دول�ة جدیدة؛

إلى المـدیرة التنفیـذ�ـة لمكتـب األمم المتحـدة المعني �ـالمخـدرات والجر�مـة أن تقـدم إل�ـه  �طلـب -8 
في دورته الحاد�ة عشـــــــــــــرة تقر�را عن تنفیذ هذا القرار وعن التجارب والممارســـــــــــــات الجیدة والتحد�ات ف�ما یتعلق 

 �االتجار �الممتلكات الثقاف�ة والجرائم ذات الصلة؛

ســــــائر الجهات المانحة إلى توفیر موارد من خارج المیزان�ة لألغراض  الدول األطراف و  یدعو -9  
 المحددة في هذا القرار، وفقا لقواعد األمم المتحدة و�جراءاتها.
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