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  فريق اخلرباء احلكوميني العامل 
  املعين باملساعدة التقنية   

       ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٨ و١٧فيينا، 
 تقرير عن اجتماع فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعدة التقنية،    

     ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٨ و١٧املعقود يف فيينا يومي 
   مة مقّد  -أوالً  

ــاملقرَّ    أُنــشئ  -١ ــة عمــالً ب ــق اخلــرباء احلكــوميني العامــل املعــين باملــساعدة التقني  ٢/٦ر  فري
وقـد  .  عـرب الوطنيـة    املنظَّمةالصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية           

  .  أن يكــون الفريــق العامــل عنــصراً راســخاً مــن عناصــر املــؤمتر       ٤/٣ره ر املــؤمتر يف مقــرَّ قــرَّ
   أثنـــاء دورة ٢٠١٢أكتـــوبر / تـــشرين األول١٨ و١٧ يـــومي اجتماعـــاًد الفريـــق العامـــل قـــوَع

  .السادسةاملؤمتر 
 إىل فريـق اخلـرباء احلكـوميني العامـل     ٥/٧وعالوة علـى ذلـك، طلـب املـؤمتر يف قـراره         -٢

سـا  املعين باملساعدة التقنية وإىل الفريـق العامـل املعـين بالتعـاون الـدويل، يف مجلـة أمـور، أن يدر                    
التوصيات والنتائج ذات الصلة املنبثقة عن فريق اخلرباء املعين باحلمايـة مـن االجتـار باملمتلكـات                 

ما توصيات لكـي ينظـر      الثقافية الذي أنشئ يف إطار جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وأن يقدِّ           
ص املمتلكـات    على ذلك، أجرى الفريقان العـامالن مناقـشة مـشتركة خبـصو            وبناًء. فيها املؤمتر 
وتـرد نتـائج هـذه املناقـشة املـشتركة يف الفـصل             . ٢٠١٢أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٨الثقافية يف   

  .اخلامس من هذا التقرير
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   التوصيات  -ثانياً  
اعتمد فريق اخلرباء احلكـوميني العامـل املعـين باملـساعدة التقنيـة يف جلـسته املعقـودة يف                     -٣

  )١(.٦/٤من التوصيات اليت اعتمدها املؤمتر يف قراره  عددا ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٧
    

   تنظيم االجتماع  -ثالثاً  
    افتتاح االجتماع ومدته  - ألف  

ى لقوأ. ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٨ و ١٧ يومي    جلسات عقد الفريق العامل أربع     -٤
ة بــشأن بنــود وأدىل ببيانــات اســتهاللية ممثلــون عــن األمانــ. ةافتتاحيــكلمــةً رئــيس الفريــق العامــل 

ــال   ــدول األعمـ ــدت يف  ٥ و٤ و٣ و٢جـ ــيت اعتمـ ــسته األوىل ، الـ ــودجلـ ــشرين ١٧ يف ةاملعقـ  تـ
وشــارك يف رئاســة املناقــشة املــشتركة بــشأن املمتلكــات الثقافيــة الــيت     )٢(.٢٠١٢أكتــوبر /األول

يـسا هـذين    أجراها الفريق العامل املعين باملساعدة التقنية والفريق العامل املعين بالتعاون الـدويل رئ            
  .الفريقني العاملني

 ،إندونيـسيا  ،أملانيـا  ،إكـوادور  ،إسـرائيل  ،أسـتراليا :  ممثلـو الـدول التاليـة       كلمات وألقى  -٥
 ،أفريقيـــا جنـــوب ،تركيـــا ،بولنـــدا ،بنمـــا ،إيطاليـــا ،)اإلســـالمية-مجهوريـــة(إيـــران  ،أوكرانيـــا
اململكـة العربيـة     ،رباملغـ  ،مـصر  ،كولومبيـا  ،كندا ،فرنسا ،الصني،  شيلي ،سويسرا ،سلوفاكيا
 .اليابان ،املتحدة األمريكية الواليات ،هولندا ،نيجرييا ،ناميبيا ،السعودية

    
    الوثائق  - باء  

على فريق اخلرباء احلكوميني العامل املعـين باملـساعدة التقنيـة يف        اليت ُعرضت   ترد الوثائق     -٦
  .مرفق هذا التقرير

    

───────────────── 
 .لفصل األول، القسم ألف، ا CTOC/COP/2012/15انظر  )1(  
  )2(  CTOC/COP/WG.2/2012/1. 
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   ملّخص املداوالت  -رابعاً  
 ١٩ التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه املعقود يومي متابعة  - ألف  

    ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٠و
 الـصادر عـن املـؤمتر وإىل ضـرورة          ٥/٦ إىل القرار    كلمتهأشار رئيس الفريق العامل يف        -٧

وأدىل ممثـل عـن مكتـب    . تبادل وجهات النظـر بـشأن تنفيـذ التوصـيات الـواردة يف هـذا القـرار               
 ببيان عن األنشطة اليت اضطلعت هبـا األمانـة   )املكتب (ات واجلرمية خدِّرمم املتحدة املعين بامل   األ

  .لتنفيذ التوصيات ذات الصلة
: كتـب يف اجملـاالت التاليـة      املمها  ني املـساعدة التقنيـة الـيت يقـدِّ        تكلِّموامتدح كثري من امل     -٨
 ومكافحـة اإلرهـاب، ومكافحـة غـسل        ،املطلـوبني صياغة أطر قانونية وطنية تتعلـق بتـسليم         ) أ(

تنفيذ استراتيجيات وطنيـة ملنـع ومكافحـة االجتـار     ) ج(إنشاء سلطات مركزية،   ) ب(األموال،  
تنظـــيم دورات تدريبيـــة ألعـــضاء الـــسلطة القـــضائية، واملـــدعني العـــامني،  ) د(وباألشـــخاص؛ 

  . واحملققني، وموظفي مراكز االحتجاز وموظفي السلطات املركزية
ات خـدِّر ون أيضا التعاون القائم بني املكاتب امليدانيـة التابعـة ملكتـب امل            متكلِّمح  وامتد  -٩

واجلرمية والبلدان اليت تستضيفها، وأشاروا إىل النـهج الـشامل الـذي اعتمـده املكتـب يف وضـع                   
  . براجمه املواضيعية واإلقليمية

فحــة األشــكال ني جتــارهبم علــى الــصعيد الــوطين يف منــع ومكاتكلِّمووصــف بعــض املــ  -١٠
صة يف اجلـرائم    منها إنشاء وحـدات متخصّـ     بعّدة طرائق    عرب الوطنية،    املنظَّمةللجرمية  املستجدَّة  

وأُشــري أيــضا إىل ضــرورة . البيئيــة، مــع التــشديد علــى مكافحــة أنــشطة التعــدين غــري املــشروعة 
  . بنهج أكثر تنسيقاً يف مكافحة اجلرائم املالية واملصرفيةاألخذ ضمان 
ضرورة التركيز على تقدمي املساعدة التقنية للـدول يف جمـال منـع           على  ون  متكلِّمق  لّوع  -١١

وجـرى التـشديد علـى أمهيـة تعزيـز التعـاون بـني بلـدان أمريكـا                 . اتخـدِّر ومكافحة االجتـار بامل   
  . الالتينية وأفريقيا

 ة وكـاالت يف وضـع     بنـهج يـشمل عـدّ     األخـذ   ني إىل أمهية ضـمان      تكلِّموأشار بعض امل    -١٢
  .  عرب الوطنيةاملنظَّمةوتنفيذ استراتيجيات وطنية ملكافحة اجلرمية 

ــ  -١٣ ون ضــرورة تعزيــز التعــاون بــني احلكومــات والقطــاع اخلــاص يف جمــال    متكلِّمــد وأكّ
 عــرب الوطنيــة، وحتــسني التنــسيق فيمــا بــني اجلهــات املاحنــة فيمــا يتعلــق املنظَّمــةمكافحـة اجلرميــة  

  . بتقدمي املساعدة التقنية
    



 

4 V.12-57326 

 

CTOC/COP/WG.2/2012/4    

     عرب الوطنية املنظَّمةوضع استراتيجيات وطنية للتصدِّي للجرمية   - باء  
هج املمكنــة لتطبيــق اتفاقيــة األمــم املتحــدة  ن األمانــة بإســهاب عــن الــنُّ ث ممثــل عــحتــدَّ  -١٤

  .مشولية وفعاليةتطبيقا أكثر  عرب الوطنية املنظَّمةملكافحة اجلرمية 
 املنظَّمـة ت الوطنيـة لبلـداهنم يف مكافحـة اجلرميـة           ون بإجياز االسـتراتيجيا   متكلِّموعرض    -١٥

ــة، وشــدَّ   ــذه       عــرب الوطني ــني الوكــاالت يف وضــع ه ــا ب ــسيق فيم ــى ضــرورة ضــمان التن دوا عل
وأُشري أيضا إىل أمهيـة أن ُتـدَرج يف االسـتراتيجيات الوطنيـة أهـداف               . االستراتيجيات وتنفيذها 

  . التصدي هلا وخططاملنظَّمةسياساتية رئيسية، وتقييمات للجرمية 
ف مـن أعـضاء يف منظمـات     ني أمثلة عن جلان وطنيـة مـشتركة تتـألّ         تكلِّمم بعض امل  وقدَّ  -١٦

اجملتمــع املــدين وممــثلني عــن احلكومــات، أنــشئت هبــدف وضــع اســتراتيجيات ملكافحــة اجلرميــة   
  . عرب الوطنية، مبا يف ذلك هتريب املهاجرين واالجتار باألشخاص، وغسل األموالاملنظَّمة

    
   التقنيةحتديد االحتياجات من املساعدة التقنية وتنسيق عملية تقدمي املساعدة   -جيم  

ملـــساعدة التقنيـــة يف ســـياق تنفيـــذ الـــذي تؤّديـــه اشـــار الـــرئيس إىل الـــدور املركـــزي أ  -١٧
كتـب علـى الـصعد العامليـة        املم ممثل عن األمانة حملة عامة عن العمل الذي قام بـه             وقدَّ. االتفاقية
  . مية والقطريةواإلقلي
ون إىل أمهية املساعدة التقنية اجملدية والفعالة مـن حيـث التكلفـة وأكـدوا               متكلِّموأشار    -١٨

ــة    ــشديد علــى ضــرورة ضــمان   . ضــرورة إجــراء تقييمــات ملــشاريع املــساعدة التقني وجــرى الت
  . التنسيق فيما بني اجلهات املاحنة يف تقدمي املساعدة التقنية

 مــن إنَّني تكلِّمبعــض املــوقــال . هيكــل الفريــق العامــل اســتعراض ونوقــشت إمكانيــة   -١٩
ــشأن     املمكــن ــق العامــل، إجــراء مناقــشات مواضــيعية ب ــة تنــشيط مــداوالت الفري مــسائل ، بغي

وأُشري أيضا إىل إنـشاء جمموعـات       . دة، من قبيل االستخبارات املالية والتعدين غري املشروع       حمدَّ
  .املنظَّمةنة من اتفاقية اجلرمية كام معّيفرعية مواضيعية وإىل التركيز على أح

    
    استحداث أدوات للمساعدة التقنية  - دال  

م ممثــل عــن األمانــة عرضــاً إيــضاحيا عــن أدوات املــساعدة التقنيــة الــيت اســتحدثها    قــدَّ  -٢٠
  .كتب بالتعاون مع الدول األعضاء واملنظمات الدولية األخرىامل

منــها عــّدة طرائــق  نــشر أدوات املــساعدة التقنيــة، بع يف الــشديد علــى أمهيــة التوّســومتّ  -٢١
ون عـن الـدعم الـسابق واجلـاري الـذي      متكلِّمـ وأبلـغ  .  من اللغـات رمجتها إىل أكرب عدد ممكن    ت
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تقدمه أدوات املساعدة التقنية يف جماالت خمتلفة، وأعربـوا عـن دعمهـم املـستمر لعمـل املكتـب                   
  .يف استحداث هذه األدوات ونشرها واستخدامها

ــق   -٢٢ ــوعلّ ــضائي      متكلِّم ــاون الق ــة يف جمــال التع ــساعدة التقني ــى جــدوى أدوات امل ون عل
  . هذا التعاون الدويلتنسيق إنه ينبغي قالوا الدويل، مبا يف ذلك املساعدة القانونية املتبادلة، و

    
    نتائج املناقشة املشتركة بشأن املمتلكات الثقافية  -خامساً  

ني العامل املعين باملساعدة التقنية والفريق العامل املعين بالتعـاون           فريق اخلرباء احلكومي   إنَّ  -٢٣
  / تــشرين األول ١٨الــدويل، أثنــاء املناقــشة املــشتركة بــشأن املمتلكــات الثقافيــة، املعقــودة يف        

  :٢٠١٢أكتوبر 
 مـن املـادة     ١٣ يف اعتبارمها السلطات املركزية املـشار إليهـا يف الفقـرة             وضعاإذ    )أ(  

نقـاط اتـصال لتـسهيل      تعـيِّن بعـد      الـدول األعـضاء الـيت مل         دعيـا ،  املنظَّمـة ة اجلرمية   ، من اتفاقي  ١٨
بغيــة منــع ومكافحــة االجتــار  إىل أن تفعــل ذلــك التعــاون الــدويل فيمــا يتعلــق بتطبيــق االتفاقيــة،   

  ؛وإىل موافاة املكتب هبذه املعلوماتباملمتلكات الثقافية، 
املكتــب أن إىل  طلبــا مــن االتفاقيــة، ٣١ة  مــن املــاد٥ علمــا بــالفقرة أحاطـا وإذ   )ب(  

ساعدة الدول األعـضاء علـى التوعيـة مبـسألة          مب، بالتنسيق مع املنظمات الدولية ذات الصلة،        يقوم
سـبل مـن   عّدة االجتار باملمتلكات الثقافية واجلرائم ذات الصلة على الصعيدين اإلقليمي والدويل ب          

  ابه ذلك؛بينها تنظيم حلقات عمل وحلقات دراسية وما ش
املنظمات الدولية ذات الصلة تزويـد املكتـب         ب وأهابا إىل الدول األعضاء     طلبا  )ج(  

ببيانات عن االجتار باملمتلكات الثقافية، من قبيل بيانات عن الروابط بني االّتجـار باملمتلكـات                
يـة عـن   تأّت عرب الوطنية، وتقديرات عـن كميـة األمـوال غـري املـشروعة امل              املنظَّمةالثقافية واجلرمية   

ـــ  ــات اجليِّــ ــك، واملمارســـ ــة    ذلـــ ــديات املاثلـــ ــشاط والتحـــ ــذا النـــ ــع هـــ ــة ومنـــ   دة يف مكافحـــ
  دون ذلك؛

كتب التماس هذه املعلومات من الدول األعضاء واملنظمات الدوليـة          امل إىل   طلبا  )د(  
 إىل الفريق العامـل املعـين     يف هذا الصدد    ذات الصلة، وحتليل البيانات عند استالمها وتقدمي تقرير         

  وميني املعين باملساعدة التقنية؛بالتعاون الدويل وإىل فريق اخلرباء احلك
كتب مجع معلومات عن نقاط االتصال للـدول األعـضاء الـيت تركـز              املطلبا إىل     )هـ(  

  يف دليل السلطات الوطنية املختصة؛على منع ومكافحة االجتار باملمتلكات الثقافية، وإدراجها 
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يف إبـرام اتفاقـات ثنائيـة بـشأن منـع ومكافحـة             النظـر   ء علـى     الدول األعضا  حثَّا  )و(  
املعاهـدة النموذجيـة ملنـع        مراعـاة  علـى االقتـضاء،   احلـرص، عنـد     االجتار باملمتلكات الثقافيـة، مـع       

  .جرائم انتهاك التراث الثقايف للشعوب املوروث يف شكل ممتلكات منقولة
 بـالنظر يف     األطـراف   العامل مـؤمترَ    الفريقُ أوصى من جدول األعمال،     ٧ويف إطار البند      -٢٤

  : القيام مبا يلي
ــة هبــدف مكافحــة   مواصــلةكتــب املطلــب إىل يأن   )أ(    التــرويج الســتخدام االتفاقي

ويف هذا الصدد، ميكـن للمكتـب أن يقـدِّم، عنـد الطلـب، مـساعدة                . االّتجار باملمتلكات الثقافية  
 االتفاقية على االّتجار باملمتلكات الثقافية      تقنية من أجل تطبيق أحكام التعاون الدويل الواردة يف        

 بصفة خاصة؛

 االجتـار باملمتلكـات      األطراف على تنفيذ االتفاقية فيمـا خيـصّ        ع الدولَ شجِّيأن    )ب(  
  . الثقافية، مبا يف ذلك األحكام املتعلقة بالتعاون الدويل
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    املرفق
      على الفريق العامل املعروضةقائمة الوثائق     

 قة الوثيرمز

بند 
جدول 
  العنوان أو الوصف  األعمال

CTOC/COP/WG.2/2012/1 ت وشروحهجدول األعمال املؤقَّ  )ب (١  
CTOC/COP/WG.2/2012/2 مذكِّرة من األمانة بشأن وضع استراتيجيات   ٣

   عرب الوطنية املنظَّمةوطنية للتصدِّي للجرمية 
CTOC/COP/WG.2/2012/3-

CTOC/COP/WG.3/2012/4 
 الدول األطراف اتفاقيةَ ألمانة عن تطبيقتقرير ا  ٧

 على اجلرائم املرتكبة ضد املنظَّمةاجلرمية مكافحة 
  املمتلكات الثقافية

CTOC/COP/2012/7 تقرير األمانة عن املساعدة التقنية املقدَّمة إىل   ٥
 تطبيق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة بشأنالدول 
ألشكال واألبعاد  عرب الوطنية على ااملنظَّمةاجلرمية 

   عرب الوطنيةاملنظَّمةاجلديدة للجرمية 
CTOC/COP/2012/9 تقرير األمانة عن أنشطة مكتب األمم املتحدة   ٢

ات واجلرمية لترويج تنفيذ األحكام خدِّراملعين بامل
املتعلقة بالتعاون الدويل من اتفاقية األمم املتحدة 

   عرب الوطنيةاملنظَّمةملكافحة اجلرمية 
CTOC/COP/2012/10 تقرير األمانة عن تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول   ٥ و٤

يف تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
   عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبااملنظَّمة

UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/4 تقرير عن اجتماع فريق اخلرباء املعين باحلماية من   ٦
 يف فيينا من الذي ُعقدت الثقافية، االجتار باملمتلكا

   ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩ إىل ٢٧
UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2 تقرير عن اجتماع فريق اخلرباء املعين باحلماية من   ٦

 االجتار باملمتلكات الثقافية املعقود يف فيينا من 
   ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ إىل ٢٤

  


