
 11/4القرار  
تعزيز التدابير المتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لحماية    

الممتلكات الثقافية، وبخاصة فيما يتعلق باالتجار بها في األوضاع كافة، بما  
 في ذلك في سياق جميع النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية 

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

ازديهاد لههههههههههههههجوا الجمهاعهاة ايجراميهة المنظمهة في جمي  جوا ه  ا تجها   إذ يثير جزعه  
بالممتجكاة الثقافية، بما في ذلك في سهههههياز النزاعاة الموهههههجحة لالكوا ، الذبيشية، ل ذ ي هههههدد في  

ا ية ا سههههههههههههههتفادة م  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر هذا الصههههههههههههههدد عج  إمك
في تعزيز التعهالن الهدللي عج  مكهافحهة ا تجها  بهالممتجكهاة الثقهافيهة، بمها في ذلهك  قج ها    ( 1) الوطنيهة

عج   حو غير م ههههههرلا م  اجدا  ا األوههههههجية، لذلك اوسههههههاال م  اين ا تنادي الموههههههاعدة القا و ية  
 سترداد العوااد المتأتية م  الجريمة،لالتوجيم لا

تزايهد عهدد معمهاي تهدمير ل تلف الممتجكهاة الثقهافيهة بصههههههههههههههو ة متعمهدة   ل ذ يثير جزعه   
لسههههر ت ا لسههههجب ا ل  ب ا لت ريب ا ل قج ا عج   حو غير م ههههرلا مل تبديدها لمب معماي ت ري  

العالم، عج  ميدب ج اة   موج ة إزاء الممتجكاة الثقافية، في سههههههههياز النزاعاة في جمي  م حاء
من ا الجماعاة اي هااية لالجماعاة ايجرامية المنظمة، ل ذ ي ههير في هذا الصههدد إل  اتفاقية  

  1954ميهها امههايو    14حمههايههة الممتجكههاة الثقههافيههة في حههالههة  زاا موههههههههههههههج ، التي اعتمههدة في  
في   الجههههههذي  اعتمههههههدا  ا هههههها،  المجحقي    امهههههها    آذا 26ل  1954ميهههههها امههههههايو    14لالبرتوكولي  

1999 (2 )، 

مهمية الممتجكاة الثقافية، باعتنا ها جزءا م  ترا، الن ههههرية الم ههههتر  ل ههههاهدا   ل ذ يبرز 
فريدا لم ما عج  ثقافة ال هههههههعوه لهويت ا، للهههههههرل ة حماية الممتجكاة الثقافية، ل ذ يعيد في ذلك 
الصههههههدد تأويد لههههههرل ة توثيد التعالن الدللي عج  من  ا تجا  بالممتجكاة الثقافية بجمي  جوا ن  

 سيما في النزاعاة الموجحة لالكوا ، الذبيشية، المتجري  ا ا لمعا بت م، ل لمقالاة 

  13في    ( 3) إل  اعتماد إعلن األمم المتحدة ب هههههههأن حقوز ال هههههههعوه األوهههههههجية  ل ذ ي هههههههير  
 ، ل  سيما المواد المتصجة بالممتجكاة الثقافية، 2007 سبتمبر  ميجويا 

بالذاب  غير الم هرلا للتجا  بالممتجكاة الثقافية لععد  العاار لجحدلد، لعأهمية   ل ذ يوهجم  
تعزيز التعالن الدللي، اوسهههههههههاال من ا الموهههههههههاعدة القا و ية المتنادلة، ل  سهههههههههيما ب هههههههههأن إعادة مل  د 

 الممتجكاة الثقافية المتجر ا ا، 

  مهميهة كجزء م  الترا،  م  من الممتجكهاة الثقهافيهة،  غم مها ل ها م  ل ذ يعره ع  القجد 
الثقافي لجن ههههرية، كثيرا ما تعتبر مجرد سههههجعة، األمر الذب   يجردها فحوهههه  م  جوهرها الثقافي 

كذلك األ  هههههذة التي تؤدب إل  لهههههياع ا لدما ها ل قج ا لسهههههر ت ا  ليحفز لالتا ي ي لالرمزب، ال
 لا تجا  ا ا، ل  سيما في النزاعاة الموجحة لالكوا ، الذبيشية،
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بالذاب  ايجرامي للتجا  بالممتجكاة الثقافية لتدميرها ل تلف ا بصو ة متعمدة   ل ذ يوجم 
لسههههههههر ت ا لسههههههههجب ا ل  ب ا لت ريب ا ل قج ا عج   حو غير م ههههههههرلا مل تبديدها لمب معماي ت ري  

 ههههرية، موج ة إزاء الممتجكاة الثقافية، لعو   هذ  األعماي الجوههههيم لال ادى عج  الترا، الثقافي لجن 
 ل  سيما في سياز النزاعاة الموجحة لالكوا ، الذبيشية،

  2011كا ون األلياديوههههههههمبر    19المؤ خ   66/180إل   را ب الجمشية العامة  ل ذ ي ههههههههير  
لالمعنو ي  "تعزيز التدااير المت ذة في مجاي    2013كا ون األلياديوههههمبر  18المؤ خ   68/186ل 

من  الجريمهة لالعهدالهة الجنهاايهة لحمهايهة الممتجكهاة الثقهافيهة، لع هاوههههههههههههههة فيمها يتعجد بها تجها  ا ها"، 
لالمعنون "المنهاد  التوجي يهة الهدلليهة  2014كها ون األلياديوههههههههههههههمبر    18المؤ خ    69/196لالقرا   

ب هأن تدااير من  الجريمة لالعدالة الجنااية فيما يتعجد با تجا  بالممتجكاة الثقافية لما يتصهل ب  
 م  جراام مخرى"،

ا تفاقية المتعجقة بالوسهههههههاال التي توهههههههت دى لحظر لمن  اسهههههههتيراد   إل ل ذ ي هههههههير مي ههههههها   
التي اعتمدها المؤتمر العاى لمنظمة  قافية بذرز غير م ههرلعةلتصههدير ل قل مجكية الممتجكاة الث 

، لا تفاقية المتعجقة  ( 4) 1970 ت ههههههههههههههري  الثا يا وفمبر 14األمم المتحدة لجترعية لالعجم لالثقافة في  
بالممتجكاة الثقافية الموهههههههههرل ة مل المصهههههههههد ة بذرز غير م هههههههههرلعة التي اعتمدها المع د الدللي 

 ،( 5) 1995حزيرانايو ي   24 لتوحيد القا ون ال اص في

بههالج ود الراميههة إل  حمههايههة الترا، الثقههافي التي تبههذل هها المنظمههاة الههدلليههة    ل ذ يوههههههههههههههجم  
المعنية، بما في ا منظمة األمم المتحدة لجترعية لالعجم لالثقافة لالمنظمة الدللية لج ههههههههههههههرطة الجنااية  

 وحيد القا ون ال اص،)اي ترعوي( لمنظمة الجما   العالمية لالمع د الدللي لت 

بالج ود التي اذل ا مكت  األمم المتحدة المعني بالم د اة لالجريمة حت   ل ذ يوههههههههجم مي هههههههها    
اآلن في مجهاي من  لمكهافحهة ا تجها  بهالممتجكهاة الثقهافيهة لالجراام األخرى التي توهههههههههههههت هدف الممتجكهاة  

تتي  زيادة دعم الدلي في التصهههههههههدب ل ذ  لدى المكت  م  إمكا اة  الثقافية، ل ذ ي ههههههههه  في اعتنا   ما 
 الجراام بجمي  م كال ا لجوا ب ا لمكافحت ا، 

إل  من الدلي األع هاء حث  في إعلن سهجفادل  ب هأن ا سهتراتيجياة ال هامجة    ل ذ ي هير   
، الهذب  ( 6) لمواج هة التحهديهاة العهالميهة   ظم من  الجريمهة لالعهدالهة الجنهاايهة لتذو هها في عهالم مت ير 

د في مؤتمر األمم المتحدة الثا ي ع هههههههر لمن  الجريمة لالعدالة الجنااية، الدلي التي لم ت ههههههه   اعُتم 
بعد ت هههههههههريعاة فعالة م  مجل من  ا تجا  بالممتجكاة الثقافية بكل م هههههههههكال ا لمقالهههههههههاة مرتكبي ا  

سهههترداد  ذلك ا  في  لمعا بت م لم  مجل تعزيز التعالن الدللي لالموهههاعدة التقنية في هذا المجاي، بما 
الممتجكاة الثقافية ل عادت ا، عج  من تقوى اذلك، لالهعة في ا عتنا ، حوه  ا  ت هاء، الصهكو   

 الدللية القاامة ذاة الصجة بالمولوا، لم  اين ا اتفاقية الجريمة المنظمة، 

ميههها امهههايو    18، المؤ خ  5ا27   را  لجنهههة من  الجريمهههة لالعهههدالهههة الجنهههاايهههةل ذ يؤكهههد   
م رة الججنهة فيه  بهالهدل  الهذب   غن  عنه  لجتعهالن الهدللي في تهدااير من  الجريمهة ، الهذب 2018

 لالعدالة الجنااية الرامية إل  مكافحة ا تجا  بالممتجكاة الثقافية،
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التع د الوا د في إعلن الدلحة ب أن إدماج من  الجريمة لالعدالة الجنااية  إل ل ذ ي ير  
أللسهههههههه  م  مجل التصههههههههدب لجتحدياة ا جتما ية لا  تصههههههههادية  في جدلي معماي األمم المتحدة ا

الذب اتفق  في    ،( 7) لتعزيز سهههههههيادة القا ون عج  الصهههههههعيدي  الوطني لالدللي لم ههههههها كة الجم و 
الهدلي عج  تهد يم لتنفيهذ تهدااير  ههههههههههههههامجهة في مجهاي من  الجريمهة لالعهدالهة الجنهاايهة لجمي  الجراام  

 الثقافية لما يتصل ا ا م  جراام منظمة عبر لطنية مخرى،التي توت دف الممتجكاة 

إل  إعلن كيوتو ب هأن الن و  بمن  الجريمة لالعدالة الجنااية لسهيادة  ل ذ ي هير مي ها  
، الذب يؤكد، في جمجة ممو ، الحاجة  ( 8) 2030القا ون   حو تحقيد خذة التنمية الموهههتدامة لعاى 

لدللية للتجا  بالممتجكاة الثقافية لغيرها م  الجراام التي إل  تعزيز تدااير التصههههههههدب الوطنية لا
توههههههت دف الممتجكاة الثقافية، لي ي  بالدلي تعزيز لتيوههههههير لدعم ات اذ ملسهههههه   ذاز م  تدااير  
الموهههههههههههههههاعهدة التقنيهة، بمها في ذلهك الهدعم المهادب لالتهد يه ، بليهة تمكي  سههههههههههههههجذهاة إ فهاذ القوا ي   

  الجراام التي توهههت دف الممتجكاة الثقافية لمكافحت ا بفعالية،  لمؤسهههوهههاة العدالة الجنااية م  من 
 م  مراعاة التحدياة المحددة التي تواج  ا البجدان النامية لاحتياجات ا ال اوة،

المعنون "التعالن    5ا27إل   را  لجنة من  الجريمة لالعدالة الجنااية  ل ذ ي ههههههههههههير كذلك  
المعنون "مكهافحهة    7ا10قهافيهة" ل را  مؤتمر األطراف  الهدللي في مكهافحهة ا تجها  بهالممتجكهاة الث 

 الجريمة المنظمة عبر الوطنية المتعجقة بالممتجكاة الثقافية"،

بأداة الموهههاعدة العمجية لجموهههاعدة عج  تنفيذ المناد  التوجي ية الدللية ب هههأن  ل ذ يرح   
ة الثقافية لما يتصهههههههههههل ب  م  تدااير من  الجريمة لالعدالة الجنااية فيما يتعجد با تجا  بالممتجكا

للهههههههههع ا مكت  األمم المتحدة المعني بالم د اة لالجرية عمل بقرا  الجمشية   جراام مخرى، التي
 ،196ا69العامة 

في ا إزاء الصهههههلة القاامة اي  الفوهههههاد لم هههههكاي الجريمة األخرى، بما ل ذ يوهههههال   القجد   
 الجراام المتعجقة بالممتجكاة الثقافية،

تزايهد اسهههههههههههههت هداى عهااهداة الجريمهة المتهأتيهة م  ا تجها  بهالممتجكهاة الثقهافيهة   ل ذ يثير جزعه   
 لما يتصل ب  م  جراام في تمويل اي هاه لغير  م  الجراام ال ذيرة، 

متعمدة لسههر ت ا لسههجب ا من ا تجا  بالممتجكاة الثقافية لتدميرها ل تلف ا بصههو ة   ل ذ يؤكد  
ل  ب ا لت ريب ا ل قج ا عج   حو غير م ههههههههههههرلا مل تبديدها لمب معماي ت ري  موج ة إزاءها، تحرى 

هويت ا لم  موا د ثمينة م  مجل التنمية الموهههههتدامة لدي ا، حي    ال هههههعوه م  مقوماة جوهرية في 
بجدان النامية هي لهههههم  م هههههد يبرز حقيقة من ال  يجردها م  مالهههههي ا لم  ثم ي بن ا موهههههتقبج ا، ل ذ 

 البجدان ت ر ا ا ذا ال كل م  م كاي الجريمة المنظمة، 

عج  الدلي األع هاء لالمؤسهوهاة الثقافية لالتعجيمية لالمتاحك لكيا اة المجتم   ل ذ يثني   
تبذل  م  ج ود لحماية الممتجكاة الثقافية للجموههههههههاعدة في مكافحة التجا ة لا تجا  غير  المد ي لما 
يرح  بجمي  مناد اة ايعادة الذو ية، م  جا   الدلي مل المؤسههههههوههههههاة مل   لعي  ا ا، ل ذ الم ههههههر 

 األ  اص العاديي ، ل ذ  الممتجكاة الثقافية، 
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جمي  الدلي عج  اعتماد التدااير المناسههههههنة التي تمن  لتكاف  عج   حو   يح  -1 
فعاي ا تجا  بالممتجكاة الثقافية لتدميرها ل تلف ا بصههههههههههههو ة متعمدة لسههههههههههههر ت ا لسههههههههههههجب ا ل  ب ا  
لت ريب ها ل قج ها عج   حو غير م ههههههههههههههرلا مل تبهديهدهها لمب معمهاي ت ريه  موج هة إزاءهها، لي يه  

إل  جمي  الصههههكو  الدللية ذاة الصههههجة في هذا الميدان من تنظر في    بالدلي التي لم تن ههههم بعد
 القياى اذلك؛

إل  الدلي األطراف من تواوههههل اذي الج ود لكي تعزز بفعالية التدااير    يذج  -2 
المت ذة في مجاي من  الجريمة لالعدالة الجنااية لحماية الممتجكاة الثقافية، لع اوهههههة فيما يتعجد 

طر من ها اتفهاقيهة األمم المتحهدة لمكهافحهة الجريمهة المنظمهة للجنهة من  الجريمهة بها تجها  ا ها، في م
 لالعدالة الجنااية؛

الدلي األع ههههههههههههاء بأن تعد  واام حصههههههههههههر مل جرد لجممتجكاة الثقافية  يووههههههههههههي  - 3 
المفقودة لالنظر في ايعلن عن ا م  مجل تو يل التعرف عجي ا، لتوت دى األدلاة   المورل ة لامل 
 ها، مثهل القواام الحمراء الصههههههههههههههاد ة ع  المجج  الهدللي لجمتهاحك ل هاعهدة ايها هاة المنظمهة المتهاحهة ل 

الدللية لج هرطة الجنااية )اي ترعوي( ب هأن األعماي الفنية الموهرل ة ل هنكة تنادي المعجوماة "م كيو" 
 (ARCHEO التابعة لمنظمة الجما   العالمية، م  مجل تيوههههههير عمل مج زة إ فاذ القا ون، لي ) دعو

في هذا الصدد الدلي األع اء إل  مد بع  ا بع ا بأ ص   د  ممك  م  التعالن في إعداد هذ  
 القواام؛ 

الدلي عج  تعزيز التعالن في مكافحة ا تجا  بالممتجكاة الثقافية ل قل  ي ههههههج   - 4 
في    هذ  الممتجكاة غير الم هرلا م  اجدا  ا األوهجية، بوهبل من ا التحقيد م  األ ه اص ال هالعي  

هذ  األفعاي لملحقت م   ههههاايا لالموههههاعدة القا و ية المتنادلة لالتوههههجيم، لفقا لقوا ي  الدلي المتعال ة  
 للجقا ون الدللي المنذبد؛ 

الدلي األطراف عج  من تراعي، مي هها في سههياز النزاعاة الموههجحة   ي ههج  بقوة  - 5 
من  الجريمة لالعدالة الجنااية فيما يتعجد لالكوا ، الذبيشية، المناد  التوجي ية الدللية ب هههأن تدااير  
، عند للههههههههه  لتعزيز سهههههههههياسهههههههههات ا  ( 9) با تجا  بالممتجكاة الثقافية لما يتصهههههههههل ب  م  جراام مخرى 

 لاستراتيجيات ا لت ريعات ا لآليات ا التعال ية؛ 

الههدلي األطراف عج  من تتنههادي، بههالتعههالن م  المنظمههاة اي جيميههة   ي ههههههههههههههج  -6 
لالدللية ذاة الصهههههههههههجة، المعجوماة ع  تجا ع ا لمما سهههههههههههات ا الجيدة لالتحدياة التي تواج  ا في  
مجاي مكافحة الجراام المتعجقة بالممتجكاة الثقافية لما يتصل ا ا م  جراام، لع  تذبيد المناد  

أن تهدااير من  الجريمهة لالعهدالهة الجنهاايهة فيمها يتعجد بها تجها  بهالممتجكهاة  التوجي يهة الهدلليهة ب هههههههههههههه 
 الثقافية لما يتصل ب  م  جراام مخرى في سياز النزاعاة الموجحة لالكوا ، الذبيشية؛

الدلي إل  الموههههههههههاعدة عج  من  ا تجا  بالممتجكاة الثقافية ع  طريد   يدعو -7 
ذوير حملة تو يهة، لتحهديهد ممهاو  تجهك الممتجكهاة لجردهها، ات هاذ التهدااير الملامهة، م   بيهل ت 

 لات اذ تدااير ممنية مناسنة، تعزيز  د اة مج زة إ فاذ القا ون، ل  سيما دلاار ال رطة لالجما  ؛

 
 ، المرفد.196ا69 را  الجمشية العامة  (9) 
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الوهجذاة المعنية، لكذلك القذاا ال اص ل ذاا الوهياحة، عج  تنادي  ي هج  -8 
ا ا، بما في ذلك في سههههههههههههياز النزاعاة الموههههههههههههجحة   المعجوماة ب ههههههههههههأن الممتجكاة الثقافية المتجر

 لالكوا ، الذبيشية؛

الدلي األع ههههههاء التي لم تجرى بعد ا تجا  بالممتجكاة الثقافية، لكذلك  يدعو -9 
عمجياة الوهههههر ة لالن   في الموا   األثرية لغيرها م  الموا   الثقافية، إل  من تجرى تجك األفعاي  

، لمن تعتبرها جراام خذيرة لفقا لتعريف الجريمة ال ذيرة في المادة لفقا لجصكو  الدللية المنذنقة
م  اتفههاقيههة الجريمههة المنظمههة عنههدمهها يكون الجرى ذا طههاب  عبر لطني لت ههههههههههههههج  فيهه  جمههاعههة   2

 إجرامية منظمة؛

تهههأويهههد -10  تهههدااير التصهههههههههههههههههدب الوطنيهههة لالهههدلليهههة للتجههها    يعيهههد  ا لتزاى اتعزيز 
م  الجراام التي توههههههههت دف الممتجكاة الثقافية، لألب وههههههههلة اتمويل  بالممتجكاة الثقافية لغيرها 

الجريمة المنظمة لاي هاه، لا لتزاى اتعزيز التعالن الدللي في هذا الصدد، بما في ذلك إعادة مل 
 د هذ  الممتجكاة الثقافية المتجر ا ا بصههو ة غير م ههرلعة إل  اجدان المن ههأ، م  خلي القنواة 

عهاة الصههههههههههههههكو  القهاامهة م   بيهل اتفهاقيهة الجريمهة المنظمهة لا تفهاقيهة المتعجقهة المنهاسههههههههههههههنهة، م  مرا 
بالوسههههاال التي توههههت دى لحظر لمن  اسههههتيراد لتصههههدير ل قل مجكية الممتجكاة الثقافية بذرز غير 
م ههههههههههههههرلعهة لالمنهاد  التوجي يهة الهدلليهة ب ههههههههههههههأن تهدااير من  الجريمهة لالعهدالهة الجنهاايهة فيمها يتعجد 

متجكاة الثقافية لما يتصههههل ب  م  جراام مخرى، لغيرها م  الصههههكو  ذاة الصههههجة، با تجا  بالم
بلية النظر في جمي  ال يا اة الممكنة للسههههههههههههههتفادة اسههههههههههههههتفادة فعالة م  ايطا  القا و ي الدللي 
المنذبد لمكافحة الجراام المتعجقة بالممتجكاة الثقافية، لالنظر في مب مقترحاة  ستكماي ايطا   

 جتعالن الدللي، حو  ا  ت اء؛القاام ل

عج  من التهههدمير غير الم ههههههههههههههرلا لجترا، الثقهههافي، ل  ههه  لت ريههه     ي ههههههههههههههههدد -11 
الممتجكاة الثقافية في حا ة النزاا الموههههههج ، ل  سههههههيما م  جا   الجماعاة اي هااية، لمحاللة  

 لتؤدب إل  الجهذل  التها ي يهة لمن  التنوا الثقهافي في ههذا الوههههههههههههههيهاز يمك  من تؤج  النزاا  حجه 
تفها مه  لتعر ل المصههههههههههههههالحهة الوطنيهة بعهد ا ت هاء النزاا، ممها يقو  األم  لا سههههههههههههههتقرا  لالحوكمة  

 لالتنمية ا جتما ية لا  تصادية لالثقافية لجدلي المت ر ة؛

الدلي األطراف عج  تعزيز لتيوهههههير التعالن الدللي، لفقا لجقا ون الداخجي يح    - 12 
 لتزامهات ها بموجه  القها ون الهدللي ذب الصهههههههههههههجهة، فيمها يتعجد بها تجها  بهالممتجكهاة  لعمها يتوهههههههههههههد م  

الثقههافيههة لالجراام األخرى التي توهههههههههههههت ههدف الممتجكههاة الثقههافيههة، بمهها في ذلههك التعههالن عج  توهههههههههههههجيم 
المذجوعي ، لالموهههههاعدة القا و ية المتنادلة، لالك هههههك ع  الممتجكاة الثقافية الم رعة مل المصهههههد ة مل  

وهتو دة بصهو ة غير م هرلعة مل الموهرل ة مل المن وعة مل المنق  عن ا بذريقة غير م هرلعة مل  الم 
المتجر ا ا بذريقة غير م ههههههههرلعة للههههههههنذ ا لمصههههههههاد ت ا ل عادت ا مل  دها إل  اجدا  ا األوههههههههجية  

ة م  لكذلك التحقيد في هذ  الجراام لملحقة مرتكبي ا   هههاايا لاسهههترداد عاادات ا، لا سهههتفادة الفعال 
 اتفاقية الجريمة المنظمة كأسا   ا و ي ل ذا التعالن الدللي، في الحا ة المنذنقة؛ 

الحفههها  عج  الممتجكهههاة    ي يههه  -13  بهههالهههدلي األطراف من تهههذكي الوعي بهههأهميهههة 
سههههههههيما في سههههههههياز النزاعاة الموههههههههجحة لالكوا ، الذبيشية، م  ا تجا  لما  الثقافية لحمايت ا، ل 
مي ههههههههها الدلي األطراف إل  ات اذ التدااير المناسهههههههههنة لتو ية  خرى، ليدعويتصهههههههههل ب  م  جراام م



المجههاي لالجم و  العههاى بههالموههههههههههههههؤلليههة التي تق  عج  عههاتق م عنههد التعههامههل م    العههامجي  في هههذا
 ؛( 10) العرلية الموا   األثرية مل الممتجكاة الثقافية، خاوة في حالة ا وت افاة

جمي  الدلي التي لم تصهههههههدز بعد عج  اتفاقية حماية الممتجكاة الثقافية   يح  -14 
في حالة  زاا موهههج  مل تن هههم إلي ا عج  النظر في القياى اذلك، لي ي  بالدلي األطراف في تجك 

الجتي  تتع هد بموجب مها   5ل  4ا تفهاقيهة من تنفهذ محكهام ها عج   حو تهاى، لخصههههههههههههههووهههههههههههههها المهادتي   
افيهة الوا عهة في م الههههههههههههههي ها مل في م الههههههههههههههي مطراف مخرى، بمها في ذلهك بهاحتراى الممتجكهاة الثقه 

 األ الي التي تحتج ا كجيا مل جزايا؛

يقوى،    يذجهههه  -15  بههههالم ههههد اة لالجريمههههة من  المعني  المتحههههدة  إل  مكتهههه  األمم 
بالت ههههههههههههال  م  الدلي األع ههههههههههههاء للفقا لو يت  لعالتعالن الوثيد م  منظمة األمم المتحدة لجترعية  
لالعجم لالثقافة لالمنظمة الدللية لج ههههههههههههههرطة الجنااية )اي ترعوي( لغيرهما م  الج اة الفاعجة ذاة  

الصهجة لتحجيج ا ل  هرها، لعج  لج  التحديد   هل الوهبل لجم  البيا اة ذاةالصهجة، باسهتك هاف مف
معالجة الجوا   ذاة الصهههههههجة م  ا تجا  بالممتجكاة الثقافية لما يتصهههههههل ب  م  جراام، بما في  

 ذلك في سياز النزاعاة الموجحة لالكوا ، الذبيشية؛

الجريمة من يعزز  إل  مكت  األمم المتحدة المعني بالم د اة ل   يذج  مي ههههههههها -16 
تعههال هه  م  منظمههة األمم المتحههدة لجترعيههة لالعجم لالثقههافههة لالمنظمههة الههدلليههة لج ههههههههههههههرطههة الجنههاايههة 
)اي ترعوي( لغيرهمههها م  المنظمهههاة المعنيهههة في ترلي  لتنظيم اجتمهههاعهههاة لحجقهههاة د اسههههههههههههههيهههة  

م  ا تجها   لفعهاليهاة م ههههههههههههههاا هة فيمها يتعجد بجوا ه  من  الجريمهة لالعهدالهة الجنهاايهة م  الحمهايهة
بالممتجكاة الثقافية لما يتصهههل ب  م  جراام، بما في ذلك في سهههياز النزاعاة الموهههجحة لالكوا ، 

 الذبيشية؛

الدلي عج  ا سههتفادة الكامجة م  خبرة المنظمة الدللية لج ههرطة الجنااية   يح  -17 
تعزيز التعههالن ع    في مكههافحههة ا تجهها  بههالممتجكههاة الثقههافيههة، بمهها في ذلههك  ا)اي ترعوي( لمدلات هه 

طريد زيههادة تنههادي المعجومههاة لالتنوههههههههههههههيد العمجيههاتي بقيههادة مج زة إ فههاذ القهها ون عبر  نواة تجههك 
المنظمة، للهمان توهجيل الممتجكاة الثقافية المفقودة لالموهرل ة في  اعدة ايا اة األعماي الفنية 

 المورل ة التابعة لتجك المنظمة؛

ة الما حة األخرى إل  توفير موا د م  خا ج  الدلي األع ههههههههههههاء لالج ا يدعو -18 
الميزا ية، إذا لزى األمر للفقا لقواعد األمم المتحدة ل جراءات ا، ألغرا  تنفيذ الفقراة ذاة الصههجة  

 م  هذا القرا ؛

إل  مكتهه  األمم المتحههدة المعني بههالم ههد اة لالجريمههة من يقههدى إل    يذجهه  -19 
 ة تقريرا ع  تنفيذ هذا القرا .مؤتمر األطراف في دل ت  الثا ية ع ر 

 
 

 
. يمك  من يعزز تذبيد المعايير الدللية بصو ة متوقة ا فترا  بأن العامجي  في 48المرج   فو ، المبدم التوجي ي  (10) 

التعامل م  الموا   مل الممتجكاة الثقافية، خاوة في حالة المجاي لالجم و  العاى يتحمجون موؤللية عند  هذا
 العرلية. ا وت افاة


