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 الدورة العاشرة

 2020األول/أكتوبر  تشرين 16-12فيينا، 
 من جدول األعمال 3البند 

 الجرائم الخطيرة األخرى، حسب تعريفها الوارد في االتفاقية، 
 بما فيها األشكال واألبعاد الجديدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية 

  

 
 
 

 الكويت، بنما، بيرو، تونس، الجزائر، دولة فلسطين، السودان، الصين، العراق، :مشروع قرار منقح  
  اليمنالنرويج، ، مصرلبنان، 

 

 المنظمة عبر الوطنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية   الجريمة مكافحة   

 
  الوطنية،إن مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  

إلى أن اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة والبروتو و   إذ يشــــــــــــــير  
ــية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لما في ذل   ( 1) الملحقة بها ــكوق القاةوةية الدولية الرةيلــ تمثل الصــ

ــاةر الجراةم التي تلـــــتهدف الممتللا  الثقاسية، التي   أحكامها المتصـــــلة لجراةم ا تجام لالممتللا  الثقاسية واـــ
الثقافي   واا  وخيمة على التراثع تؤثر اـــــلىا على المجتماا  وا اتصـــــاعا  في جميو البلدان وتترت  عليها

ويمكن أن تلون حجر عثرة ياترض اـبيل التفامم بين األمم، وذذ ؤؤ د من جدؤد أممية تل  الصـكوق بوهـفها  
 من أةجو األعوا  الفاالة المتاحة للمجتمو الدولي من أجل مذا الغرض،

ام لالتفاقية والبروتو و    أن التااون الدولي يحظى لمكاةة لامزة في اللــــــيا  الا وذذ ؤؤ د من جدؤد 
ــجيو التااون وتا ي ه من أجل زياعة   ــمل جملة أموم منها تشــــ ــكوق يشــــ الملحقة بها، وأن الغرض من مذه الصــــ
ــايد الوطني واااليمي والدولي،   الفاالية في منو ومكافحة األةشـــاة ااجرامية المنظمة عبر الوطنية على الصـ

ءا  المتخذة لتحقيق ذل  الغرض على ةحو ؤتلــــــق مو القواةين  وذذ يشــــــدع على تــــــرومة تا ي  وتد يم ااجرا
 الوطنية وأحكام القاةون الدولي المناىقة، لما في ذل  الصكوق القاةوةية ذا  الصلة،

، الذي أكد سيه أن ا تفاقية، 2008تشــــــــــــرين األول/أكتوبر  17المؤمخ  4/2إلى مقرمه  وذذ يشــــــــــــير 
ا  وااـو، توفر أواـو مجال للتااون على التصـدي لالـكال القاةمة لاعتىامما هـكا عالميا مامو  له على ةا

__________ 

 (1) United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574 . 
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ــاةر الجراةم التي   ــتجدة من الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذذ ؤؤ د أن ا تجام لالممتللا  الثقاسية واــــ والملــــ
 تلتهدف الممتللا  الثقاسية يمكن أن تمثل جراةم من مذا القبيل،

لشـنن مكافحة الجراةم المنظمة   2010تشـرين األول/أكتوبر   22المؤمخ  7/ 5ارامه   ؤؤ د من جدؤد وذذ 
 عبر الوطنية المتالقة لالممتللا  الثقاسية،

ــا من جدؤد   ــرين األول/أكتوبر  19المؤمخ  1/ 6  ارامه  وذذ ؤؤ د أيضــــ ــيا   2012تشــــ ، الذي أار سيه توهــــ
المنااشـــــــة المشـــــــتر ة التي أجراما فريق الخبراء الحكوميين الاامل الماني لالملـــــــاعدة التقنية والفريق الاامل الماني  

                                                                                 لالتااون الدولي لشنن ا تجام لالممتللا  الثقاسية، والتي ع قد  خالل عومته اللاعاة، 
ــلة، لما فيها القرام يط علما وذذ يح   ــرين الثاةي/  15المؤمخ  25/ 55لقراما  الجمعية الاامة ذا  الصـــ   تشـــ

ــنن اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة، والقراما   2000ةوفمبر  المؤمخ  17/ 58لشــــــــــــ
 اةون    7المؤمخ  78/ 64و 2006 اةون األول/عيلــــــــــــمبر   4المؤمخ  52/ 61و  2003كاةون األول/عيلــــــــــــمبر  3

ــمبر  ــنن إعاعة أو مع الممت  2009األول/عيلـــــــــ ــلية، والقرامان لشـــــــــ المؤمخ  180/ 66للا  الثقاسية إلى بلداةها األهـــــــــ
ــمبر  19 ــمبر   18المؤمخ  186/ 68و  2011كاةون األول/عيلــــــــ ــنن تا ي  التدابير   2013 اةون األول/عيلــــــــ لشــــــــ

المتخـذة في مجـال منو الجريمـة والاـداـلة الجـناةـية لحمـاـية الممتللـا  الثـقاسـية، وبخـاهـــــــــــــة سيمـا ؤتالق ـلا تجـام بهـا، 
والمتالق لالمىاعئ التوجيهية الدولية لشـــــــنن تدابير منو  2014 اةون األول/عيلـــــــمبر  18المؤمخ  196/ 69والقرام 

  76/ 70الجريمة والادالة الجناةية سيما ؤتالق لا تجام لالممتللا  الثقاسية وما ؤتصــــل له من جراةم أخرا، والقرامان 
لشــــــنن إعاعة أو مع   2018 اةون األول/عيلــــــمبر   13المؤمخ  130/ 73و  2015 اةون األول/عيلــــــمبر   9المؤمخ 

 الممتللا  الثقاسية إلى بلداةها األهلية، 

ــا   ــاعي وا جتماعي وذذ يحيط علما أيضـ تموز/ؤوليه   22المؤمخ  2003/29لقراما  المجلس ا اتصـ
  2004/34ث الثقافي للشــــــاور الموموث في لــــــكل ممتللا  منقولة، ولشــــــنن منو جراةم اةتهاق الترا 2003
ــنن الحمــايــة من ا تجــام  2008تموز/ؤوليــه  24المؤمخ  2008/23و 2004تموز/ؤوليــه  21المؤمخ  لشـــــــــــــ

ــنن التــدابير المتخــذة في مجــال منو   2010تموز/ؤوليــه  22المؤمخ  2010/19لــالممتللــا  الثقــاسيــة، و لشـــــــــــــ
 ة لحماية الممتللا  الثقاسية، وبخاهة سيما ؤتالق لا تجام بها،الجريمة والادالة الجناةي 

، الــذي 2018أيــام/مــاؤو  18، المؤمخ 27/5ارام لجنــة منو الجريمــة والاــدالــة الجنــاةيــة وذذ ؤؤ ــد  
تم  ، الــذي 2017مــام  /آذام 24(، المؤمخ 2017) 2347أحــاطــه سيــه اللجنــة علمــا لقرام مجلس األمن 

سـيه ـلالـدوم الـذي   عنى عـنه للتاـاون الـدولي في ـتدابير منو الجريمـة والاـدالـة الجـناةـية الرامـية إلى  التلــــــــــــــليم
 مكافحة ا تجام لالممتللا  الثقاسية،

أن تذ ي الوعي لالتدابير المتخذة على الصـــــــايد الاالمي للتصـــــــدي ألي   لالدول األطرافوذذ ؤهي   
بين تمويـل ااممـار والجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة، لمـا في ذلـ  تهريـ  الممتللـا  الثقـاسيـة وتجـامتهـا  موالط 

 عير المشروعة وأن تا ز تل  التدابير،

لـنعمـال وتوهـــــــــــــيـا  فريق الخبراء الحكومي الـدولي المفتو  الاضـــــــــــــويـة الماني مو التقـدؤر  وذذ ؤنوه  
  34/ 2004الذي عقد عمال لقراما  المجلس ا اتصـــاعي وا جتماعي  لالحماية من ا تجام لالممتللا  الثقاسية، 

 ، 186/ 68وارام الجمعية الاامة  19/ 2010و  23/ 2008و 

ــتيراع وتصــــدؤر وةقل مللية  وذذ يشــــير  ــاةل التي تلــــتخدم لحظر ومنو ااــ إلى ا تفاقية المتالقة لالواــ
الثقــاسيــة لار  عير مشــــــــــــــروعـة التي اعتمــدمـا المؤتمر الاــام لمنظمــة األمم المتحــدة للتربيــة والالم  الممتللــا  
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وا تفاقية المتالقة لالممتللا  الثقاسية الملـرواة أو المصـدمة  ( 2) ،1970تشـرين الثاةي/ةوفمبر  14والثقافة في  
  (3) ،1995ح يران/ؤوةيه  24ص في  لار  عير مشـــــــــــروعة، التي اعتمدما الماهد الدولي لتوحيد القاةون الخا

ــل ، التي اعت مد  في  ــرُا ملــــــ   ( 4) ،1954أيام/ماؤو  14                                                                        واتفاقية حماية المللية الثقاسية في حالة ةشــــــــور هــــــ
   ( 5) ،1999آذام/مام   26و 1954أيام/ماؤو  14وبروتو وليها الماتمدؤن في 

الجهوع الراميـة إلى حمـايـة التراث الثقـافي التي تبـذلهـا المنظمـا  الـدوليـة المانيـة، لمـا فيهـا  وذذ يقـدم 
منظمة األمم المتحدة للتربية والالم والثقافة، والمنظمة الدولية للشــــرطة الجناةية )ااةتربول(، ومنظمة الجمامق 

 الاالمية والماهد الدولي لتوحيد القاةون الخاص،

لجهوع التي بذلها مكت  األمم المتحدة الماني لالمخدما  والجريمة حتى اآلن في مجال  ا  وذذ يقدم أيضــــــا  
منو ومكافحة ا تجام لالممتللا  الثقاسية واـــــــاةر الجراةم التي تلـــــــتهدف الممتللا  الثقاسية، وذذ يضـــــــو في اعتىامه  

 يو ألكالها وجواةبها ومكافحتها، زياعة ععم الدول في التصدي لهذه الجراةم لجم تتي  لدا المكت  من إمكاةا   ما 

إلى الماامدة النموذجية لمنو جراةم اةتهاق التراث الثقافي للشـــــــاور الموموث في لـــــــكل وذذ يشـــــــير  
التي اعتمـدمـا مؤتمر األمم المتحـدة الثـامن لمنو الجريمـة وماـاملـة المجرمين، ومحبـه بهـا  ( 6) ممتللـا  منقولـة،

 ،1990 اةون األول/عيلمبر  14المؤمخ  45/121الجمعية الاامة في ارامما 

لاـداـلة الجـناةـية في جـدول أعمـال إلى إعالن اـلدوحـة لشـــــــــــــنن إعمـا  منو الجريمـة وا  وذذ يشـــــــــــــير أيضـــــــــــــا  
المتحدة األواـــو من أجل التصـــدي للتحديا  ا جتما ية وا اتصـــاعية وتا ي  اـــياعة القاةون على الصـــايدؤن   األمم 

ــام ــة الجمهوم، الــذي اعتمــده مؤتمر األمم المتحــدة الثــالــ  عشـــــــــــــر لمنو الجريمــة والاــدالــة  الوطني والــدولي ومشــــــــــــ
ــيما الفقرة       ( 7) الجناةية،  ــاملة في مجال منو الجريمة   9اــــ ) ( منه، والذي ؤتضــــــمن الت اما بتد يم وتنفيذ تدابير لــــ

والادالة الجناةية من أجل التصـــــــدي لالتجام لالممتللا  الثقاسية، ليية توفير أواـــــــو ادم ممكن من التااون الدولي 
 خاهة لمكافحة ا تجام لالممتللا  الثقاسية،  على التصدي لتل  الجريمة، وبااتاراض وتد يم التشرياا  الوطنية ال 

أن الموتـُو الرةيلـي لمؤتمر األمم المتحدة الرالو عشـر لمنو الجريمة والادالة الجناةية، وذذ ؤالحظ  
المقرم عقـده في  يوتو، الـياـلان، مو نالنهوض لمنو الجريمـة والاـداـلة الجـناةـية واـــــــــــــــياعة القـاةون  ةحو تحقيق 

 ن،2030ة لاام خاة التنمية الملتدام

على أممية الممتللا  الثقاسية وتــــرومة حماؤتها لما تمثله من لــــهاعة فريدة ومهمة  التنكيدكرم وذذ ي  
على ثقافة الشـــــاور ومويتها، وذذ ؤؤ د من جدؤد في مذا الصـــــدع الحاجة إلى تا ي  التااون الدولي على منو  

ر الجراةم التي تلـــــــــتهدف التراث الثقافي ومالحقة ا تجام لالممتللا  الثقاسية لجميو ألـــــــــكاله وجواةىه واـــــــــاة 
الجناة اضـــــــاةيا ومااابتهم، وذل  على ةحو لـــــــامل وفاال للـــــــبل مختلفة، منها الملـــــــاعدة القاةوةية المتىاعلة،  

__________ 

 . vol. 823, No. 11806المرجو ةفله،   (2) 
 . vol. 2421, No. 43718المرجو ةفله،   (3) 
 . vol. 249, No. 3511المرجو ةفله،   (4) 
 . vols. 249 and 2253, No. 3511المرجو ةفله،   (5) 
  تقرير أعدته 1990مبر  أؤلول/ابت 7 -آر/أعلاس    27مؤتمر األمم المتحدة الثامن لمنو الجريمة ومااملة المجرمين، مافاةا،  (6) 

 ، المرفق. 1-لاء القلم(، الفصل األول، A.91.IV.2)منشوما  األمم المتحدة، مام المبيو  األماةة الاامة
 . 174/ 70مرفق ارام الجمعية الاامة   (7) 

http://undocs.org/ar/A/RES/45/121
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ظل ااطام القاةون المنابق، لما يشــــمل اتفاقية الجريمة المنظمة، والحاجة إلى مواهــــلة تا ي  وتاوير  وفي
 لي على التصدي للتحديا  التي تنشن في مذا الصدع،إطام التااون الدو 

                                                                                     لالاالو عير المشــــــــرُو لالت  جام لالممتللا  الثقاسية وباده الاابر للحدوع، وبنممية تا ي              وذذ يلــــــــل  م 
ــاعدة القاةوةية المتىاعلة، و  ــاةل منها الملــــ ــنن إعاعة التااون الدولي، بواــــ ــيما لشــــ الممتللا  الثقاسية  أو مع اــــ

 المتجر بها إلى بلداةها األهلية،

 لثقافي في التنمية الملتدامة،ملاممة الثقافة والتراث ا وذذ ؤالحظ 

إزاء ت اؤد عدع أعمال التدمير المتامد للممتللا  الثقاسية أو ااتــــــرام بها واــــــراتها   وذذ يارر عن الج ُ  
ــيا  الن اعا  في جميو أةحاء الاالم، و   وةهبها  ــيما على أؤدي الجماعا  ااممابية والجماعا     وتهريبها في اـــــــ اـــــــ

 المنظمة، وذذ يشير في مذا الصدع إلى اتفاقية حماية الممتللا  الثقاسية في حالة ة ُا ملل ، ااجرامية 

إزاء ت اـؤد ااــــــــــــــتهـداف الهجمـا  ااممـابـية للممتللـا  الثـقاسـية، لمـا في ذـل   وذذ يارر عن ـلال  القلق 
حيان إلى إلحا  الضرم المقداا  الدؤنية، في إطام الهجما  ااممابية، مما يفضي في  ثير من األو الموااو 

 بها أو اراتها أو تدميرما اللامل، وذذ ؤدؤن تل  الهجما ،

الوامعة حول ااـــــتمرام الال   األةىاء  ، وذذ تثير ج عه66/180إلى ارام الجمعية الاامة  وذذ يشـــــير  
م مذا على الممتللا  الثقاسية الملــــرواة والمنهوبة والمصــــدمة أو الملــــتومعة لصــــومة عير مشــــروعة وت اؤد حج

الال ، مما يشـــــــجو على زياعة أعمال النه  والتدمير واللـــــــراة وا تجام التي تلـــــــتهدف مذه الممتللا ، وذذ 
يلــــــــلم لضــــــــرومة اتخاذ تدابير عولية إتــــــــاسية، لما في ذل  زياعة التااون على منو تل  الجراةم والتحقيق فيها 

داةها األهـــــــلية وتىاعل اآلماء سيما بين الخبراء، تل  الممتللا  إلى بلأو مع ومالحقة مرتلبيها اضـــــــاةيا وذعاعة 
وذل  من أجل معُ الال  على تصــــــــــــــدؤر الممتللا  الثقاسية أو ااــــــــــــــتيراعما أو ةقل ملليتها على ةحو عير 

، وذذ ؤدعو إلى إجراء الم يد من الدمااا  على الصايدؤن الوطني والدولي لشنن مذه الملنلة،  مشرُو

وذذ تثير ج عه األةىاء الوامعة حول ااــــــتمرام ، 180/ 66عية الاامة إلى ارام الجموذذ يشــــــير أيضــــــا  
وت اؤــد تــــــــــــــلُو الجمــاعــا  ااجراميــة المنظمــة والجمــاعــا  ااممــابيــة في جميو ألــــــــــــــكــال وجواةــ  ا تجــام 
لالممتللا  الثقاسية والجراةم المتصـلة بها، التي اد تناوي على عنصـر عبر وطني، وذذ ؤالحظ أن الممتللا  

ية يجري التنقي  عنها لصـومة عير مشـروعة وتتارض للنه  واللـراة، وأن الممتللا  الثقاسية الملـتومعة الثقاس
ــمل الم اعا   ــوا  مختلفة، لما يشــ ــكل مت اؤد من خالل أاــ ــروعة تىاُ لشــ ــومة عير مشــ أو المنقولة ملليتها لصــ

  ل،وموااو ااةترةه، وأن عاةداتها تخضو أللكال مختلفة من عمليا  علل األموا

ت اؤد ااتخدام عاةدا  الجريمة المتنتية من ا تجام لالممتللا  الثقاسية والجراةم ذا    وذذ ؤثير ج عه 
 الصلة في تمويل ااممار وعيره من الجراةم الخايرة،

أن عاةدا  الجريمة المتنتية من ا تجام لالممتللا  الثقاسية يمكن أن تلـــتخدم  مصـــدم  وذذ ؤالحظ 
 مشرُو لتمويل األةشاة ااجرامية األخرا وذعمام عاةدا  عير مشروعة يجري عللها، عير

أمميـة اتــــــــــــــاالُ الـدول لحمـاـية تراثهـا الثقـافي والمحـافظـة عليـه وفقـا للصــــــــــــــكوق الـدوليـة  وذذ ؤؤ ـد 
 الصلة، ذا 

أؤلول/اـــــبتمبر  13إلى اعتماع إعالن األمم المتحدة لشـــــنن حقو  الشـــــاور األهـــــلية في  وذذ يشـــــير 
 ، و  ايما المواع المتالقة لالممتللا  الثقاسية،2007

http://undocs.org/ar/A/RES/66/180
http://undocs.org/ar/A/RES/66/180
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  المتالقة ين اـبل تابيق ومهـد أعاء اآلليا  الدولية القاةمة لمنو الجراةم الحاجة الملحة إلى تحلـ  وذذ ؤؤ د  
الممتللــا  الثقــاسيــة ومالحقــة مرتلبيهــا وماــاابتهم وتاقــ  عــاةــداتهــا، والنظر في جميو الخيــاما  الممكنــة من أجــل  لــ 

 توافق في اآلماء في مذا الصدع، وتو إطام للتااون الدولي أكثر فاالية، حل  ا اتضاء، ليية التوهل إلى  

تبذله   على الدول األعضــاء والمؤاــلــا  الثقاسية والتاليمية والمتاحن و ياةا  المجتمو المدةي لما  وذذ ؤثني  
من جهوع لحماية الممتللا  الثقاسية وللملــــــــاعدة في مكافحة التجامة عير المشــــــــروعة بها وتهريبها، وذذ ؤرح  لجميو  

 ة، من جاة  الدول أو المؤالا  أو األلخاص الااعؤين، لهذه الممتللا  الثقاسية، مىاعما  ااعاعة الاو ي 

أن مدف المؤتمر مو تحلــــــين ادمة الدول األطراف على مكافحة الجريمة المنظمة   ؤالحظ -1 
 عبر الوطنية والتشجيو على تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وااتاراتها؛ 

                                                                         اـلدول األعضــــــــــــــاء، التي لم تجر م لاـد ا تجـام ـلالممتللـا  الثـقاسـية، و ـذـل  عملـيا   ـؤدعو -2  
                                                                                                        اللـراة والنه  في الموااو األثرية وعيرما من الموااو الثقاسية، إلى أن تجر م تل  األفاال وفقا للصـكوق الدولية 

من اتفـاقـية الجريمـة المنظمـة،  2المناىقـة، وأن تاتبرمـا جراةم خايرة وفقـا لتاريل الجريمـة الخايرة في المـاعة 
 حيثما يكون الجرم ذا طالو عبر وطني وتضالو في امتلاله جماعة إجرامية منظمة؛ 

الحاجة إلى مواهــــــلة الامل من أجل اتىاُ ةه  لــــــامل ومنلــــــق للتصــــــدي لمشــــــكلة  ؤؤ د -3 
من خالل اآلليا  الوطنية ا تجام لالممتللا  الثقاسية واـاةر الجراةم التي تلـتهدف الممتللا  الثقاسية، وذل  

 واااليمية والدولية المنااىة؛ 

                                                                        الــدول على تا ي  التاــاون في مكــافحــة ا ت  جــام لــالممتللــا  الثقــاسيــة وةقــل مــذه        يشــــــــــــــج  و -4 
الممتللا  عير المشـرُو من بلداةها األهـلية، وذل  للـبل مختلفة من بينها التحقيق مو األلـخاص الضـالاين 

                                                                               تهم اضــــــــــــاةيا والملــــــــــــاعدة القاةوةية المتىاعلة وتلــــــــــــليم المالوبين، وفقا  لقواةين الدول في مذه األفاال ومالحق
 المتااوةة وألحكام القاةون الدولي المناىقة؛ 

الـدول األطراف على أن تتـىاعل، ـلالتاـاون مو المنظمـا  اااليمـية والـدولـية ذا   يشــــــــــــــجو -5 
ــاتها الجيدة والتح ــلة، المالوما  عن خبراتها ومماماـ ديا  التي تواجهها، لما في ذل  الثغرا  وأية عواةق الصـ

الممتللا  الثقاسية والجراةم ذا  الصـــــــــلة، وعن  ل  المتالقةتاترض اـــــــــبيل التااون الدولي، سيما ؤتالق لالجراةم 
ــنن تدابير منو الجريمة والادالة الجناةية سيما ؤتالق لا ت  جا م لالممتللا                                                                                                   تابيقها للمىاعئ التوجيهية الدولية لشـ

                                                                                                     الثقاسية وما ؤت صـل له من جراةم أخرا، لما في ذل  بهدف تقييم مدا  فاية األعوا  الدولية الموجوعة في مذا  
ــاء، وتوجيه اةتىاه   ــدع والنظر في الخياما  الممكنة لتا ي  إطام التااون الدولي القاةم، حلـــــــــ  ا اتضـــــــ الصـــــــ

 إلى تل  التجامر والمماماا  الجيدة؛ مكت  األمم المتحدة الماني لالمخدما  والجريمة 

ــاتها الوطنية من أجل تنفيذ   ؤهي  -6  ــيااــــ ــريااتها واــــ ــل تا ي  تشــــ لالدول األطراف أن تواهــــ
 اتفاقية الجريمة المنظمة وأحكام القاةون الدولي المناىقة سيما ؤتالق لحماية الممتللا  الثقاسية؛ 

تشــجو أو تا ز، حلــ  ا اتضــاء، البرام  الدول األطراف، وفقا لالتفاقية، على أن   يح  -7 
وأوجــه التاــاون على  ــل من الصــــــــــــــايــد الوطني واااليمي والــدولي من أجــل منو جراةم ا تجــام لــالممتللــا  
الثقاسية واــــــاةر الجراةم التي تلــــــتهدف الممتللا  الثقاسية التي تندم  في ةاا  ا تفاقية ومكافحة تل  الجراةم 

 ومااقىة مرتلبيها؛  

ــا  - 8  ــير التااون الدولي، وفقا للقاةون الوطني وبما  يح  أيضــــ الدول األطراف على تا ي  وتيلــــ
ؤتفق مو الت اماتها لموج  أحكام القاةون الدولي ذا  الصــــــــلة، سيما ؤتالق لا تجام لالممتللا  الثقاسية واــــــــاةر 
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ين، والملاعدة القاةوةية المتىاعلة،  الجراةم التي تلتهدف الممتللا  الثقاسية، لما في ذل  عن طريق تلليم المالوب 
ــروعة أو   ــومة عير مشــــــــ ــتيراعما لصــــــــ ــدؤرما أو ااــــــــ والتارف على الممتللا  الثقاسية المهربة أو التي يجري تصــــــــ
                                                                                                     الملـرواة أو المنهوبة أو المنق   عنها لاريقة عير مشـروعة أو المتداولة تجاميا لاريقة عير مشـروعة وتـىاها  

إلى بلداةها األهــــــــلية و ذل  التحقيق في مذه الجراةم ومالحقة مرتلبيها اضــــــــاةيا  ومصــــــــاعمتها وذعاعتها أو معما 
 وااترعاع عاةداتها، وا اتفاعة الفاالة من ا تفاقية  ناا  ااةوةي لهذا التااون الدولي، في الحا   المناىقة؛ 

أو /الدول األعضـــــاء ل عداع اواةم حصـــــر أو جرع للممتللا  الثقاسية الملـــــرواة و ؤوهـــــي -9 
المفقوعة، والنظر في إعالةها على الما من أجل تلـــــــــــهيل التارف على تل  الممتللا ، وااـــــــــــتخدام األعوا  
المتاحة لها، مثل اواةم الاوامئ الحمراء الصاعمة عن المجلس الدولي للمتاحن وااعدة بياةا  ااةتربول لشنن 

التالاة لمنظمة الجمامق الاالمية،  ( ARCHEO) األعمال الفنية الملـــــــرواة ولـــــــىكة تىاعل المالوما  نأم يون
                                                 دعو في مذا الصــــــدع الدول األعضــــــاء إلى مد لاضــــــها لاضــــــا  ي من أجل تيلــــــير عمل أجه ة إةفاذ القاةون، و 

 لناصى ادم ممكن من التااون في إعداع مذه القواةم؛  

ير الـدول األطراف على التحقيق في الجراةم المنظمـة عبر الوطنـية المتصــــــــــــــلـة بـتدم يحـ  -10 
الممتللـا  الثقـاسيـة وذتالفهـا وةهبهـا على ؤـد الجمـاعـا  ااجراميـة، ومالحقـة مرتلبيهـا وماـاابتهم وفقـا للقـاةون  

 الوطني وا تفاقية؛ 

إلى مكـت  األمم المتحـدة الماني ـلالمخـدما  والجريمـة أن ياقـد اجتمـاعـا واحـدا على  ياـل  -11 
مفتوحة الاضـــــــوية ابل الدومة الحاعية عشـــــــرة للمؤتمر لتىاعل األال من اجتماعا  الخبراء الحكوميين الدولية ال

اآلماء لشــنن الخبرا  والمماماــا  الجيدة والتحديا  المتالقة لا تجام لالممتللا  الثقاسية واــاةر الجراةم التي 
ة تلـتهدف الممتللا  الثقاسية، لما في ذل  ااـتخدام الممتللا  الثقاسية  مصـدم لامبا  لغلـل عاةدا  الجريم

ــىة إلى المؤتمر في  أو مع وذعاعة ــيا  منااــــ ــلية، وتقديم توهــــ الممتللا  الثقاسية المتجر بها إلى بلداةها األهــــ
عومته الحاعية عشرة في مذا الشنن ليية لح  وااتلشاف جميو الخياما  الممكنة من أجل تا ي  الامل على 

الممتللـا  الثقـاسيـة والنظر في أي ااتراحـا  المتالقـة لـ تابيق ااطـام القـاةوةي الـدولي القـاةم لمكـافحـة الجراةم 
 لشنن ااتلمال إطام التااون الدولي القاةم، حل  ا اتضاء؛

ــاء وحدا  لـــــــرطة مكراـــــــة لمنو جراةم ا تجام  ؤدعو -12  الدول األطراف إلى النظر في إةشـــــ
أن تضــــــم حلـــــ   لالممتللا  الثقاسية والجراةم ذا  الصــــــلة و شــــــفها ومالحقة مرتلبيها على ةحو فاال، على

   ا اتضاء موظفين مؤملين لتل  المهام؛

إلى المدؤرة التنفيذية لمكت  األمم المتحدة الماني لالمخدما  والجريمة أن تقدم إليه  يال  -13 
في عومته الحاعية عشـــــــــــــرة تقريرا عن تنفيذ مذا القرام وعن الخبرا  والمماماـــــــــــــا  الجيدة والتحديا  المتالقة 

  الثقاسية والجراةم ذا  الصــــلة، فضــــال عن تدابير الملــــاعدة القاةوةية المتىاعلة سيما ؤتالق لا تجام لالممتللا
 في مذا الشــــــنن تل  الممتللا  الثقاسية إلى بلداةها األهـــــلية، على أن تؤخذ في ا عتىام أيضـــــاأو مع ل عاعة 

 من مذا القرام؛ 3المالوما  المجموعة عمال لالفقرة 

الــدول األطراف واــــــــــــــــاةر الجهــا  المــاةحــة إلى توفير موامع من خــام  المي اةيــة  ؤــدعو -14 
                                                                    لاعراض المحدعة في مذا القرام، وفقا  لقواعد األمم المتحدة وذجراءاتها.

 


