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ملمتلكات الثقافية   مةنظّ مكافحة اجلرائم امل         عرب الوطنية املتعلقة 

 عرب الوطنية،  نظّمة إن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل 

ــتـذكر   ــ ــرين الثـاين/نوفمرب  15خ املؤرّ   ،55/25قرارات اجلمعيـة العـامـة  إذ يســــــــــ تشــــــــــــ
كانون   4خ ملؤرّ ا  ،61/52و  ،2003كانون األول/ديسـمرب   3خ املؤرّ   ،58/17و  ،2000
، بشـأن إعادة 2009كانون األول/ديسـمرب    7خ املؤرّ   ،64/78و  ،2006ديسـمرب   األول/

ــليــة، ـا األصــــــــــــ ــادي  )1(أو رّد املمتلكــات الثقــافيــة إىل بلــدا لس االقتصـــــــــــــ وإذ يرحـّب بقرار ا
ــــــأن التدابري املّتخذة يف جمال   ،2010متوز/يوليه    22خ املؤرّ   ،2010/19واالجتماعي  بشـــ

ا،منع ا   جلرمية والعدالة اجلنائية حلماية املمتلكات الثقافية، وخاصة من االجتار 

إىل االتفاقية بشــأن الوســائل اليت تســتخدم حلظر ومنع اســترياد وتصــدير   وإذ يشــري  
األمم  نظّمة ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشـــروعة اليت اعتمدها املؤمتر العام مل

واالتفاقية املتعلقة  )2(، 1970تشـــــــــرين الثاين/نوفمرب  14م والثقافة يف املتحدة للرتبية والعل
ملمتلكات الثقافية املســـروقة أو املصـــّدرة بطرق غري مشـــروعة، اليت اعتمدها املعهد الدويل  

واتفـاقيـة محـاـية امللكـية الثقـافـية يف  )3(، 1995حزيران/يونـيه  24لتوحيـد القـانون اخلـاص يف 
ــّلح،  ـــــوب صــــــــراع مســــــ ر/مايو  14اليت اعُتمدت يف  حالة نشـــ وبروتوكوليها   )4(، 1954أ

ر/مـــايو  14املعتمـــدين يف  وأمهيـــة كفـــالـــة   )5(، 1999آذار/مـــارس  26و )36(1954أ
ــمام العاملي لتلك الصــــــــــــــكوك والتنفيذ الكامل هلا، ويقّدر اجلهود الرامية إىل محاية   ــ االنضــــــــــ

األمم املتحدة للرتبية   منظّمة منها  الرتاث الثقايف اليت تبذهلا منظمات دولية أخرى خمتصـــــــة، 
  الدولية للشرطة اجلنائية، واملعهد الدويل لتوحيد القانون،  نظّمة والعلم والثقافة، وامل

ملمتلكات   مع التقدير وإذ يشــري   حلماية من االجتار  إىل عمل فريق اخلرباء املعين 
ـــــــــادي و  ـــ لس االقتصـــ ،  23/ 2008االجتمـاعي الثقـافيـة يف اجتمـاعـه املعقود عمًال بقرار ا

ن يقوم مؤمتر األطراف يف ، 2008متوز/يوليه  24املؤرّخ  ويشـــــــــّدد على توصـــــــــية الفريق 
ستخدام   نظّمة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل عرب الوطنية بتقّصي السبل الكفيلة 

 
 .للشعوب تشّكل املمتلكات الثقافية جزءاً من الرتاث الثقايف )1(  

لد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )2(    .11806، الرقم 823، ا
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لد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )4(    .3511، الرقم 249، ا

لد  )5(    .3511، الرقم 2253املرجع نفسه، ا



ساس قانوين للتعاون  كأ  )6(عرب الوطنية  نظّمة أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل
  ، الدويل

ـــــــتخـدم اســـــــــــــتخـدامـاً كـامًال لغرض مكـافحـة اجلرائم   وإذ يرى    ـــ أّن االتفـاقـية ينبغي أن ُتســـ
املرتكبة ضــد املمتلكات الثقافية بوســائل من بينها اســتكشــاف إمكانية وضــع معايري أخرى، عند 

  االقتضاء، 
ــتخدام اتفاقية األمم املحييط علما  -1   تحدة ملكافحة  ً◌ مبذّكرة األمانة عن اســـ
ملمتلكات الثقافية  نظّمة اجلرمية امل   )7(؛ عرب الوطنية من أجل احلماية من االجتار 
د  -2   ــّددا يؤكــــّ ــاقيــــة  جمــ عرب  نّظمــــة األمم املتحــــدة ملكــــافحــــة اجلرميــــة املأن اتفــ
ـــــــــد املمتلكـات   )8(الوطنيـة  متثـّل أداة فعّـالـة للتعـاون الـدويل على مكـافحـة اجلرائم املرتكبـة ضــــــ
  ة؛ الثقافي

ـــــــــرتاتيجيات الشــــــــــــاملة ملواجهة   يرّحب   -3   ــــــأن االســـ ــلفادور بشــــــ عالن ســــــــــ
ت العاملية:  الذي ُحثَّت    )9(نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطّورها يف عامل متغّري،  التحد

ملمتلكات الثقافية ومالحقة   ــــريعات فّعالة ملنع االجتار  ــــــــع بعُد تشــــــــــ ـــ فيه الدول اليت مل تضـــ
ا أما ــــريعات، ويدعو الدول  املّتجرين  ــع هذه التشــــــــــ م القضــــــــــــــاء ومعاقبتهم على أن تضــــــــــــ

ـــــد املمتلكات الثقافية جرائم خطرية طبقاً  األعضــــــــاء إىل النظر يف اعتبار اجلرائم املرتكبة ضـــ
  للتعريف الوارد يف االتفاقية؛ 

ــتخدام االتفاقية من أجل توســــــــــيع نطاق   حيثّ   -4   ــ الدول األطراف على اســــــ
ة اجلرائم املرتكبة ضـد املمتلكات الثقافية، وخباصـة من خالل رد التعاون على منع ومكافح

ا الشــــــــــرعيني، وفقاً  العائدات املتأتّية من ارتكاب اجلرائم ورّد تلك املمتلكات إىل أصــــــــــحا
  من االتفاقية؛  14من املادة  2للفقرة 

ــّجع  -5   ــاط   يشــــــ لتشــــــــاور مع األوســــــ الدول األطراف على النظر يف القيام، 
ــلة، بتحليل  العلمية واأل ــاء، ومع املنظمات غري احلكومية ذات الصــــــــ ـــــ كادميية، عند االقتضـــ

ــات ارتكاب تلك  ـــ ــد املمتلكات الثقافية يف أقاليمها ومالبســــــ اجتاهات اجلرائم املرتكبة ضـــــــــ
ــاليـب عمـل   28اجلرائم، اّتســـــــــــــــاقـًا مع أحكـام املـادة  من االتفـاقيـة، وكـذـلك النظر يف أســـــــــــــ
ا؛  اجلماعات احملرتفة الضالعة يف تلك   اجلرائم والتكنولوجيات املستخَدمة يف ارتكا
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ــات عن مجيع جوانــــب اجلرائم   يــــدعو  -6   ــادل املعلومــ الــــدول األطراف إىل تبــ
ــيق التـدابري اإلدارـية وغري   ــــــ ـــ املرتكـبة ضـــــــــــــــد املمتلكـات الثقـافـية، وفقـاً لقوانينهـا الوطنـية، وتنســـ

ها يف مرحلة مبّكرة  اإلدارية املتخذة، حســــــــــــب االقتضــــــــــــاء، بغرض منع هذه اجلرائم وكشــــــــــــف
  ومعاقبة مرتكبيها؛

ــامـــــل املفتوح العضـــــــــــــــويـــــة املعين  يطلـــــب   -7   إىل فريق اخلرباء احلكوميني العـــ
لتعاون الدويل أن يدرسا   ملساعدة التقنية وإىل فريق اخلرباء العامل املفتوح العضوية املعين 

ـــــيــات والنتــائج ذات الصـــــــــــــــلــة املنبثقــة عن فريق اخلرباء املعين  حلمــايــة من االجتــار  التوصــــــــــ
ملمتلكـات الثقـافيـة الـذي أنشـــــــــــــــئ يف إطـار جلنـة منع اجلرميـة والعـدالـة اجلنـائيـة، وأن يُقـّدمـا  

عرب  نظّمة توصـــــــــــيات لينظر فيها مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل
ــاً، و الوطنيــة، من أجــل ترويج تطبي لنظر ق االتفــاقيــة تطبيقــًا عملي يف نطــاق املعــايري ذلــك 

القـائمـة ومالءمتهـا وكـذلـك يف وضـــــــــــــــع معـايري أخرى، مع إيالء االهتمـام الواجـب يف هـذا  
ــليم  ــاعدة القانونية املتبادلة وتســـــ ــأن جلوانب التجرمي والتعاون الدويل، مبا يف ذلك املســـــ الشـــــ

رمني؛    ا
املــذكورين   إىل األمــانــة أن تعــّد تقريراً حتليليــًا موّجهــًا لفريقي اخلرباء يطلــب   -8  

ــــــد املمتلكــات   أعاله املعنيني بتطبيق الـدول األطراف لالتفــاقيــة يتنــاول اجلرائم املرتكبــة ضــــــــــ
ملعلومـات إلعـداد ذلـك التقرير ويـدعو   الثقـافيـة وحيـّث الـدول األطراف على تزويـد األمـانـة 
  الدول األعضـــــــــــــاء وســـــــــــــائر اجلهات املاحنة إىل تقدمي موارد من خارج امليزانية لتحقيق هذه

ا يف األمم املتحدة.    األغراض وفقاً للقواعد واإلجراءات املعمول 
 


