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    ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٨ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/69/489(على تقرير اللجنة الثالثة  بناء[
  

املبــادئ التوجيهيــة الدوليــة بشــأن تــدابري منــع اجلرميــة والعدالــة          - ٦٩/١٩٦
بـه مـن    يتصـل ار باملمتلكات الثقافيـة ومـا   اجلنائية فيما يتعلق باالجت

  جرائم أخرى
  

  ،معية العامةإن اجل  
 ٢٠١١كـــــانون األول/ديســـــمرب   ١٩املـــــؤرخ  ٦٦/١٨٠هـــــا يقرارإىل  تشـــــريإذ   

التــدابري املتخــذة  تعزيــز ”املعنــونني  ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب   ١٨املــؤرخ  ٦٨/١٨٦ و
جمـــال منـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة حلمايـــة املمتلكـــات الثقافيـــة، وخباصـــة فيمـــا يتعلـــق     يف

  ،“هبا  باالجتار
اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة الــيت  إىل أيضــا شـري توإذ   

، )١(٢٠٠٠تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ١٥املـــؤرخ  ٥٥/٢٥يف قرارهـــا اجلمعيـــة العامـــة اعتمـــدهتا 
تشــرين  ٣١املــؤرخ  ٥٨/٤املتحــدة ملكافحــة الفســاد الــيت اعتمــدهتا يف قرارهــا   واتفاقيــة األمــم
  ،)٢(٢٠٠٣األول/أكتوبر 

االتفاقية املتعلقة بالتـدابري الواجـب اختاذهـا حلظـر ومنـع اسـترياد        إىل كذلك تشريوإذ   
وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة اليت اعتمـدها املـؤمتر العـام ملنظمـة     

املتعلقـة  ، واالتفاقية )٣(١٩٧٠تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف 
باملمتلكــات الثقافيــة املســروقة أو املصــدرة بطــرق غــري مشــروعة الــيت اعتمــدها املعهــد الــدويل    

_______________ 

)١( United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.  
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، اجمللد  )٢(
  .١١٨٠٦، الرقم ٨٢٣املرجع نفسه، اجمللد  )٣(
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ــه  ٢٤لتوحيــد القــانون اخلــاص يف   ــة يف  )٤(١٩٩٥حزيران/يوني ــة الثقافي ــة امللكي ــة محاي ، واتفاقي
وبروتوكوليهـا   )٥(١٩٥٤أيار/مـايو   ١٤حالة نشوب نزاع مسلح اليت اعتمـدت يف الهـاي يف   

، وســــائر االتفاقيــــات )٦(١٩٩٩آذار/مــــارس  ٢٦ و )٥(١٩٥٤أيار/مــــايو  ١٤عتمــــدين يف امل
الصــلة باملوضــوع، وإذ تعيــد تأكيــد ضــرورة أن تنظــر الــدول الــيت مل تصــدق علــى تلــك    ذات

  تنضم إليها يف القيام بذلك وأن تنفذها كدول أطراف،  مل  الصكوك الدولية أو
اإلجراميـة املنظمـة يف االجتـار باملمتلكـات     ازديـاد ضـلوع اجلماعـات     وإذ يثري جزعهـا   

واجلرائم املتصلة بذلك، وإذ تالحظ أن بيع املمتلكات الثقافيـة   ومظاهرهالثقافية جبميع أشكاله 
املتجــر هبــا علــى حنــو غــري مشــروع يتزايــد يف مجيــع أنــواع األســواق، بوســائل منــها املــزادات،   

ــها علــى حنــو   وخباصــة عــن طريــق شــبكة اإلنترنــت، وأن تلــك املمتلكــا    ت جيــري التنقيــب عن
ــات     غــــري ــرها التكنولوجيــ ــروعة تيســ ــق غــــري مشــ ــتريادها بطرائــ ــديرها أو اســ ــانوين وتصــ قــ
  واملتطورة،  احلديثة

غـىن عنـه    ال مبا للتدابري املتخذة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية مـن دور  وإذ تقـر  
ومظـاهره واجلـرائم املتصـلة بـذلك علـى      يف مكافحة االجتار باملمتلكات الثقافية جبميـع أشـكاله   

  حنو شامل وفعال،
تقريــر األمــني العــام بشــأن تعزيــز التــدابري املتخــذة يف جمــال منــع اجلرميــة   إىل تشــريوإذ   

  ،)٧(والعدالة اجلنائية حلماية املمتلكات الثقافية، وخباصة فيما يتعلق باالجتار هبا
ج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة     باملبادرات الـيت روجـت ضـمن شـبكة برنـام      وإذ ترحب  

والعدالة اجلنائية والشبكة التعاونية املنشأة بني مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة    
ومنظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة واملنظمـة الدوليـة للشـرطة اجلنائيـة (اإلنتربـول)           

العامليـة للجمـارك وجملـس املتـاحف الـدويل يف       واملعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص واملنظمـة 
جمــال احلمايــة مــن االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة، وإذ تشــجع تلــك الكيانــات علــى مواصــلة أداء 

  اجملال،  دور نشيط يف ذلك
أن املوضــوع الرئيســي ملــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث عشــر ملنــع اجلرميــة    إىلتشــري وإذ   

ــده    ــع عق ــة املزم ــة اجلنائي ــن    والعدال ــرة م ــة يف الفت  ٢٠١٥نيســان/أبريل  ١٩إىل  ١٢يف الدوح
_______________ 

  .٤٣٧١٨، الرقم ٢٤٢١املرجع نفسه، اجمللد  )٤(
  .٣٥١١، الرقم ٢٤٩املرجع نفسه، اجمللد  )٥(
  .٣٥١١، الرقم ٢٢٥٣املرجع نفسه، اجمللد  )٦(
٧)( E/CN.15/2013/14.  
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منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوسع من أجـل  إدماج ”سيكون 
التصــدي للتحــديات االجتماعيــة واالقتصــادية وتعزيــز ســيادة القــانون علــى الصــعيدين الــوطين  

ى حلقات العمـل الـيت سـتعقد يف إطـار ذلـك      ، وإذ ترى أن إحد“والدويل ومشاركة اجلمهور
املؤمتر ستركز على تعزيز تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجل التصدي ألشكال اجلرميـة  

واالجتار باملمتلكات الثقافيـة، مبـا يف ذلـك الـدروس املسـتفادة      اإللكترونية املتطورة مثل اجلرائم 
  الدويل،  والتعاون
املمتلكات الثقافية، باعتبارها جزءا من تـراث البشـرية املشـترك     أمهية تأكيد وإذ تكرر  

ــة،      ــة املمتلكــات الثقافي ــها، وضــرورة محاي ــدا ومهمــا علــى ثقافــة الشــعوب وهويت وشــاهدا فري
تعيد يف ذلك الصدد تأكيـد ضـرورة توثيـق التعـاون الـدويل علـى منـع االجتـار باملمتلكـات           وإذ

  ين هبا ومعاقبتهم،الثقافية جبميع جوانبه ومقاضاة املتجر
ـــر   ــا    وإذ تقـ ــت، يف قرارهـ ــا طلبـ ــين   ٦٦/١٨٠بأهنـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــب األمـ ، إىل مكتـ

باملخــدرات واجلرميــة أن يواصــل، يف إطــار واليتــه وبالتشــاور مــع الــدول األعضــاء وبالتعــاون    
الوثيق، حسب االقتضـاء، مـع منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة واملنظمـة الدوليـة           

وضـع مبـادئ توجيهيـة     حبـث سـبل  لشرطة اجلنائيـة وغريمهـا مـن املنظمـات الدوليـة املختصـة،       ل
االجتــار ب فيمــا يتعلــق ع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة   املتخــذة يف جمــال منــ   تــدابريالحمــددة بشــأن  

  باملمتلكات الثقافية،
مسـألة  بالتقدم احملـرز يف اسـتطالع    ،٦٨/١٨٦يف قرارها  ،بأهنا رحبت أيضا وإذ تقـر  

بشأن تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة فيمـا يتعلـق باالجتـار     غري ملزمة وضع مبادئ توجيهية 
باملمتلكات الثقافية، وشددت على ضرورة التعجيل يف وضع صيغتها النهائية نظـرا ملـا تكتسـيه    
ــب األمــم املتحــدة املعــين           ــع الــدول األعضــاء، وطلبــت إىل مكت ــة لــدى مجي ــألة مــن أمهي  املس
باملخدرات واجلرمية أن يدعو مـرة أخـرى إىل عقـد اجتمـاع لفريـق اخلـرباء املعـين باحلمايـة مـن          
االجتار باملمتلكات الثقافية لكي تستعرض الدول األعضاء مشروع املبادئ التوجيهية وتنقحـه،  
ــة         ــع اجلرمي ــة من ــه إىل جلن ــة وتقدمي ــة يف صــيغته النهائي ــادئ التوجيهي بغــرض وضــع مشــروع املب

  لة اجلنائية يف دورهتا الثالثة والعشرين،والعدا
بــأن املبــادئ التوجيهيــة الدوليــة بشــأن تــدابري منــع اجلرميــة والعدالــة     كــذلك وإذ تقــر  

الـواردة يف  اجلنائية فيما يتعلق باالجتـار باملمتلكـات الثقافيـة ومـا يتصـل بـه مـن جـرائم أخـرى،          
ــق ــدول األعضــاء ع       مرف ــا ال ــر فيه ــأن تنظ ــرار، جــديرة ب ــذا الق ــاهتا    ه ــز سياس ــد وضــع وتعزي ن

ــع ومكافحــة االجتــار باملمتلكــات        ــة إىل من ــة الرامي ــا التعاوني واســتراتيجياهتا وتشــريعاهتا وآلياهت
  الثقافية وما يتصل به من جرائم يف مجيع األوضاع،
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بأعمال اجتماع فريق اخلـرباء املعـين باحلمايـة مـن االجتـار باملمتلكـات        ترحب  - ١  
مــن أجــل  ٢٠١٤كــانون الثاين/ينــاير  ١٧إىل  ١٥يينــا يف الفتــرة مــن الثقافيــة، الــذي عقــد يف ف

بشــأن تــدابري منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة الدوليــة لمبــادئ التوجيهيــة لوضــع الصــيغة النهائيــة 
  يتعلق باالجتار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم أخرى؛  فيما

تــدابري منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة املبــادئ التوجيهيــة الدوليــة بشــأن  تعتمــد  - ٢  
مرفـق هـذا    فيما يتعلق باالجتار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم أخـرى، الـواردة يف  

وضـع  يف  متثل إطارا مفيدا يف توجيه الـدول األعضـاء  التوجيهية القرار، وتشدد على أن املبادئ 
ــة واســتراتيجياهتا    ــة اجلنائي ــز سياســات العدال ــع   وتعزي ــة يف جمــال من وتشــريعاهتا وآلياهتــا التعاوني
  أخرى؛  االجتار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم

إىل أقصـى قـدر   التوجيهيـة  الـدول األعضـاء علـى تطبيـق املبـادئ       بقوة تشجع  - ٣  
  ممكن، عند االقتضاء، من أجل تعزيز التعاون الدويل يف هذا اجملال؛

ى بـذل جهـود ترمـي إىل التغلـب علـى الصـعوبات       الدول األعضاء علـ  تشجع  - ٤  
، وذلــك يف ســعيها الــدؤوب إىل مكافحــة االجتــار التوجيهيــة العمليــة الــيت تعرقــل تنفيــذ املبــادئ

  واملشتركة؛  باملمتلكات الثقافية، يف مجيع األوضاع وعلى أساس املسؤولية العامة
القانونيـــة  الـــدول األعضـــاء علـــى تقيـــيم تشـــريعاهتا ومبادئهـــا  تشـــجع بقـــوة  - ٥  

وإجراءاهتـــا وسياســـاهتا وبراجمهـــا وممارســـاهتا املتعلقـــة مبســـائل منـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــة   
ــادئ، وذلــك مــن        ــة ويســتند إىل تلــك املب ــا القانوني ــى حنــو يتســق مــع نظمه واستعراضــها، عل

 التأكد من أهنا تفي بغرض منع ومكافحة االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة ومـا يتصـل بـه مـن        أجل
  أخرى؛  جرائم

مـن احلاضـرين    ذوي الصـلة الدول األعضـاء وسـائر أصـحاب املصـلحة      تدعو  - ٦  
ــة إىل إجــراء نقــاش بشــأن       يف ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث عشــر ملن

املمارسات اجليـدة والتحـديات أمـام تعزيـز التعـاون الـدويل علـى مكافحـة االجتـار باملمتلكـات           
لتصـدي  ل(تعزيـز تـدابري منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة        ٣ وذلك يف إطار حلقـة العمـل   الثقافية،

ذلـك   يف واالجتار باملمتلكـات الثقافيـة، مبـا    اجلرائم اإللكترونيةلجرمية، مثل ل املتطورة ألشكالل
  الدروس املستفادة والتعاون الدويل)؛

جلرميـة أن يواصـل إسـداء    إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات وا تطلب  - ٧  
اخلدمات االستشارية واملساعدات التقنية إىل الدول األعضاء، بناء على طلبها، يف جمـال تـدابري   
منع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتعلق باالجتار باملمتلكـات الثقافيـة ومـا يتصـل بـه مـن جـرائم        
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ســتفادة مــن أعمــال معاهــد  أخــرى، وذلــك بالتعــاون مــع املنظمــات الدوليــة ذات الصــلة وباال  
  شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، حسب االقتضاء؛

إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة أن يتــيح   تطلــب أيضــا  - ٨  
علــى نطــاق واســع، مبــا يف ذلــك مــن خــالل اســتحداث أدوات ذات صــلة   التوجيهيــة املبــادئ 

  ة التدريبية؛كالكتيبات واألدل
 إىل مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة أن تطلـــب كـــذلك  - ٩  

يستحدث، حسب االقتضاء وبالتشاور مع الدول األعضاء، أداة مسـاعدة عمليـة تسـاعد علـى     
، واضعا يف اعتباره وثيقة املعلومات التقنيـة األساسـية الـيت وضـعت مـن      التوجيهية تنفيذ املبادئ
  لك املبادئ والتعليقات اليت أبدهتا الدول األعضاء؛أجل إعداد ت

الدول األعضاء إىل أن تستغل كل األدوات ذات الصلة اليت اسـتحدثها   تدعو  - ١٠  
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة،   

ارك يف املوارد اإللكترونية والقـوانني املضـادة للجرميـة    مبا فيها بوابة إدارة املعارف املتعلقة بالتش
املنظمة، وقاعدة بيانات منظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة اخلاصـة بقـوانني التـراث         

بتشــريعات وســوابق العامــة الثقــايف الــوطين، وتــدعو أيضــا الــدول األعضــاء إىل تزويــد األمانــة   
  بوابة؛الالثقافية حىت تدرجها يف  قضائية تتعلق باالجتار باملمتلكات

الدول األعضاء واجلهات املاحنة األخرى إىل تقـدمي مـوارد خارجـة عـن      تدعو  - ١١  
  وإجراءاهتا؛  ، وفقا لقواعد األمم املتحدةاملبينة أعاله امليزانية من أجل األغراض

يــة، إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائ       تطلــب  - ١٢  
  دورهتا اخلامسة والعشرين، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.  يف

  ٧٣اجللسة العامة 
  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٨

  
  املرفق

بشـأن تـدابري منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة فيمـا يتعلـق باالجتـار          الدولية بادئ التوجيهية امل
  باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم أخرى

  
  مقدمة

بشأن تدابري منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة فيمـا يتعلـق      الدولية بادئ التوجيهيةاملأعدت   - ١
باالجتـار باملمتلكـات الثقافيـة ومـا يتصـل بـه مـن جـرائم أخـرى إقـرارا بالطـابع اإلجرامـي هلــذه             
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ــة         ــة العام ــراري اجلمعي ــايف لإلنســانية. وعمــال بق ــراث الثق ــى الت ــا اجلســيمة عل اجلــرائم ولتبعاهت
، أعـــد مكتـــب ٢٠١٠/١٩وقــرار اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمــاعي    ٦٨/١٨٦ و ٦٦/١٨٠

ــدول       األمــم ــة بالتشــاور مــع ال ــادئ التوجيهي املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة مشــروع املب
األعضاء وبالتعاون الوثيق، حسب االقتضاء، مع منظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة      

  ة اجلنائية (اإلنتربول) وغريمها من املنظمات الدولية املختصة.واملنظمة الدولية للشرط
 واستعرضت الصيغة األوىل من املبادئ التوجيهية خالل اجتمـاع غـري رمسـي عقـده يف      - ٢

خبريا مـن   ٢٠فريق من اخلرباء مؤلف من  ٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٣إىل  ٢١الفترة من 
 شـىت اجملـاالت املتعلقـة مبوضـوع املبـادئ التوجيهيـة،       مجيع أحنـاء العـامل، تتـوافر لـديهم خـربة يف     

منظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة واملعهـد الـدويل لتوحيـد      وومنهم ممثلون لإلنتربول 
قدم من تعليقـات ومشـورات قيمـة لتحسـني مشـروع املبـادئ        ما القانون اخلاص. واستنادا إىل

املفتـوح بـاب    روع إىل فريـق اخلـرباء احلكـومي الـدويل    التوجيهية، قدمت صيغة ثانيـة هلـذا املشـ   
املعين باحلماية مـن االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة، الـذي ناقشـها خـالل اجتماعـه الثـاين           العضوية
. وقام فريق اخلـرباء احلكـومي الـدويل،    ٢٠١٢حزيران/يونيه  ٢٩إىل  ٢٧من  يف الفترة املعقود

للتعليقات املقدمة من الـدول األعضـاء علـى     العامة األمانةآخذا يف اعتباره اخلالصة اليت أعدهتا 
مشــروع املبــادئ التوجيهيــة، باســتعراض وتنقــيح املبــادئ التوجيهيــة خــالل اجتماعــه الثالــث،    

  النهائية.  ، بغية وضعها يف صيغتها٢٠١٤كانون الثاين/يناير  ١٧إىل  ١٥من  يف الفترة املعقود
انب منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة مـن عمليـة احلمايـة      وتستند املبادئ التوجيهية إىل جو  - ٣

من االجتار باملمتلكات الثقافية، وقد روعي فيها استعراض للممارسـات واملبـادرات اجلاريـة يف    
عدة بلدان للتصدي ملشكلة االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة، كمـا روعيـت فيهـا املبـادئ واملعـايري         

ة الدوليــة التاليــة: اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة  املنبثقــة عــن حتليــل الصــكوك القانونيــ 
ــة  ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد  و؛ )٨(املنظمــة عــرب الوطني ــة  و؛ )٩(اتفاقي ــة محاي ــةاتفاقي  امللكي

الربوتوكــول و؛ )١١(والثــاين )١٠(وبروتوكوليهــا األول )١٠(نــزاع مســلحنشــوب الثقافيــة يف حالــة 
ــف املعقــ    ــات جني ــة ضــحايا   ١٩٤٩آب/أغســطس  ١٢ودة يف اإلضــايف التفاقي ــق حبماي ، املتعل

اتفاقيــة بشــأن الوســائل الــيت تســتخدم حلظــر ومنــع اســترياد   و؛ )١٢(املنازعــات املســلحة الدوليــة 
_______________ 

)٨( United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.  
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، اجمللد  )٩(
  .٣٥١١، الرقم ٢٤٩املرجع نفسه، اجمللد  )١٠(
  .٣٥١١م ، الرق٢٢٥٣املرجع نفسه، اجمللد  )١١(
  .١٧٥١٢، الرقم ١١٢٥املرجع نفسه، اجمللد  )١٢(
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املعهــد الــدويل اتفاقيــة و؛ )١٣(وتصــدير ونقــل ملكيــة املمتلكــات الثقافيــة بطــرق غــري مشــروعة   
ــاص  ــانون اخلـ ــد القـ ـــ  لتوحيـ ــات الثقافي ــة باملمتلكـ ــري   املتعلقـ ــرق غـ ــدرة بطـ ــروقة أو املصـ ة املسـ

  .)١٥(اتفاقية محاية التراث الثقايف املغمور باملياهو؛ )١٤(مشروعة
مــة للــدول األعضــاء لتنظــر فيهــا زوتتــاح هــذه اجملموعــة مــن املبــادئ التوجيهيــة غــري املل  - ٤
مبنـع   سياق إعـداد وتعزيـز سياسـاهتا واسـتراتيجياهتا وتشـريعاهتا وآلياهتـا للتعـاون فيمـا يتعلـق          يف

اجلرمية والعدالة اجلنائية والرامية إىل منـع ومكافحـة االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة ومـا يتصـل بـه         
من جرائم يف مجيع األوضاع. وجاء إعـدادها إثـر إعـراب اجلمعيـة العامـة واجمللـس االقتصـادي        
 واالجتمــاعي، يف قراريهمــا، عــن اجلــزع إزاء ازديــاد ضــلوع اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة        

مجيع جوانب وأشكال االجتار باملمتلكات الثقافية وما يتصل بـه مـن جـرائم، وعـن ضـرورة       يف
  تعزيز التعاون الدويل ملكافحة هذه اجلرمية على حنو منسق.

واهلدف من املبادئ التوجيهية هـو اسـتخدامها كمرجـع ملقـرري السياسـات الـوطنيني         - ٥
رميـة والعدالـة اجلنائيـة الراميـة إىل مكافحـة االجتـار       وكأداة لبناء القدرات يف جمال تدابري منع اجل

منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم    باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم، بالتنسيق مع 
وسـائر املنظمـات الدوليـة املختصـة حسـب االقتضـاء. واسـتنادا إىل املبـادئ التوجيهيـة           والثقافة

الـدويل يف صـيغتها النهائيـة وقـدمت إىل جلنـة منـع اجلرميـة        اليت وضعها فريـق اخلـرباء احلكـومي    
والعدالــة اجلنائيــة، ومــع مراعــاة وثيقــة املعلومــات التقنيــة األساســية الــيت تتضــمن صــيغة املبــادئ 

ــة نيســان/أبريل    ــة املؤرخ ــب      ٢٠١٢التوجيهي ــة تطل ــل اللجن ــدول األعضــاء، لع ــات ال ، وتعليق
ــن ــة م ــة األمان ــداد أداة مســاعدة عمليــ   العام ــذ    إع ــة املســاعدة يف تنفي ة، حســب االقتضــاء، بغي

  التوجيهية.  املبادئ
  وتتألف املبادئ التوجيهية من أربعة فصول:  - ٦

الفصـــل األول يتضـــمن مبـــادئ توجيهيـــة بشـــأن اســـتراتيجيات منـــع اجلرميـــة   (أ)  
ــا ــاص،        يف (مبـ ــاع اخلـ ــة والقطـ ــات الثقافيـ ــات، ودور املؤسسـ ــات والبيانـ ــع املعلومـ ــك مجـ ذلـ

متلكـــات الثقافيـــة، والصـــادرات والـــواردات، واملواقـــع األثريـــة، والتثقيـــف  ســـوق امل ورصـــد
  العامة)؛  والتوعية

_______________ 

  .١١٨٠٦، الرقم ٨٢٣املرجع نفسه، اجمللد  )١٣(
  .٤٣٧١٨، الرقم ٢٤٢١املرجع نفسه، اجمللد  )١٤(
  .٤٥٦٩٤، الرقم ٢٥٦٢املرجع نفسه، اجمللد  )١٥(
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الفصـــل الثـــاين يتضـــمن مبـــادئ توجيهيـــة بشـــأن سياســـات العدالـــة اجلنائيـــة    (ب)  
ذلــك االمتثــال للمعاهــدات الدوليــة ذات الصــلة وتنفيــذها، وجتــرمي ســلوكيات مضــرة     يف (مبــا

 ،جــرائم إداريــة، ومســؤولية الشــركات، واحلجــز واملصــادرة      اعتبــار أفعــال معينــة   حمــددة أو
  والتحريات والتحقيقات)؛

الفصـل الثالــث يتضــمن مبــادئ توجيهيــة بشــأن التعــاون الــدويل (مبــا يف ذلــك    (ج)  
ــاون        ــة القضــائية، وتســليم اجملــرمني، واحلجــز واملصــادرة، والتع ــة بأســس الوالي املســائل املتعلق

ات التحري، وإعادة املمتلكات الثقافية أو ردهـا أو إرجاعهـا   سلطات إنفاذ القانون وسلط بني
  )؛منشئها  إىل

  التوجيهية.  الفصل الرابع يتضمن مبدأ توجيهيا بشأن نطاق تطبيق املبادئ  (د)  
  

  استراتيجيات املنع  - أوال
  

  مجع املعلومات والبيانات  - ألف
وائم جـرد أو قواعـد   ينبغـي للـدول أن تنظـر يف إنشـاء وتطـوير قـ       - ١املبدأ التـوجيهي    

بيانــات للممتلكــات الثقافيــة، حســب االقتضــاء، بغــرض محايــة تلــك املمتلكــات مــن االجتــار.   
يعد عدم تسجيل ممتلكات ثقافيـة يف قـوائم اجلـرد املعنيـة بـأي حـال مـن األحـوال سـببا يف           وال

  استبعادها من احلماية من االجتار وما يتصل به من جرائم.
بغي للدول، حيثما أمكن وفقا ملا جتيـزه تشـريعاهتا الوطنيـة، أن    ين - ٢املبدأ التوجيهي   

تعترب املمتلكات الثقافية للدولـة الـيت تسـن قـوانني تـنص علـى امللكيـة الوطنيـة أو ملكيـة الدولـة           
لتلك املمتلكات مسجلة يف قائمة جرد املمتلكـات الثقافيـة الرمسيـة للدولـة املالكـة، شـريطة أن       

  ت بيانا رمسيا عاما هبذا الشأن.تكون تلك الدولة قد أصدر
  يلي:  ما ينبغي للدول أن تنظر يف - ٣املبدأ التوجيهي   
استحداث إحصاءات عن اسـترياد املمتلكـات الثقافيـة وتصـديرها، أو حتسـني        (أ)  

  اإلحصاءات املوجودة؛
استحداث إحصاءات عن اجلرائم اإلداريـة واجلنائيـة املرتكبـة حبـق املمتلكـات        (ب)  
  أو حتسني اإلحصاءات املوجودة، حيثما كان ذلك ممكنا عمليا؛الثقافية 
إنشاء قواعد بيانات وطنيـة بشـأن االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة ومـا يتصـل بـه           (ج)  

جر هبا أو املصدرة أو املستوردة بصورة غـري مشـروعة   امن جرائم وبشأن املمتلكات الثقافية املت
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أو املسروقة أو املنهوبة أو املستخرجة بصورة غري مشروعة أو املتاجر هبا بصورة غـري مشـروعة   
  أو املفقودة، أو حتسني قواعد البيانات املوجودة، حسب االقتضاء؛

ـــ    (د)   بوهة اســــتحداث آليــــات تتــــيح التبليــــغ عــــن املعــــامالت أو املبيعــــات املشـ
  اإلنترنت؛  عرب

اإلسهام يف مجع البيانات على الصعيد الدويل عن االجتار باملمتلكـات الثقافيـة     (ه)  
ومــا يتصــل بــه مــن جــرائم، مــن خــالل دراســة األمــم املتحــدة االستقصــائية الجتاهــات اجلرميــة   
ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات          ــب األم ــا مكت ــيت يضــطلع هب ــة ال ــة اجلنائي ــات نظــم العدال وعملي
واجلرمية، وقاعدة بيانات املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية لألعمال الفنية املسروقة، ومـن خـالل   

  سائر املنظمات املعنية؛
اخلاصـة   منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافةاإلسهام يف قاعدة بيانات   (و)  

  ية.بالقوانني واللوائح التنظيمية الوطنية املتعلقة باملمتلكات الثقاف
ينبغي للدول أن تنظر، حسب االقتضاء، يف إنشـاء سـلطة وطنيـة     - ٤املبدأ التوجيهي   

مركزية أو متكني سلطة قائمـة، و/أو اشـتراع آليـات أخـرى، لتنسـيق األنشـطة املتصـلة حبمايـة         
  املمتلكات الثقافية من االجتار وما يتصل به من جرائم.

  
  دور املؤسسات الثقافية والقطاع اخلاص  - باء

ينبغـي للـدول أن تنظـر يف تشـجيع املؤسسـات الثقافيـة والقطـاع         - ٥املبدأ التوجيهي   
اخلاص على اعتماد مدونات قواعد سلوك، وعلى تعميم املمارسات الفضـلى بشـأن سياسـات    

  اقتناء املمتلكات الثقافية.
ينبغــي للــدول أن تشــجع املؤسســات الثقافيــة والقطــاع اخلــاص   - ٦املبــدأ التــوجيهي   

  الثقافية.  إبالغ سلطات إنفاذ القانون عن حاالت االشتباه يف حدوث اجتار باملمتلكات على
ينبغـــي للـــدول أن تنظـــر يف تشـــجيع ودعـــم تـــدريب مـــوظفي  - ٧املبـــدأ التـــوجيهي   

املؤسسات الثقافية والقطاع اخلاص على اللوائح التنظيمية اخلاصـة باملمتلكـات الثقافيـة، مبـا يف     
  .ذات الصلةمتلكات الثقافية، وذلك بالتعاون مع املنظمات الدولية ذلك قواعد اقتناء امل

ينبغــي للــدول أن تشــجع مقــدمي خــدمات اإلنترنــت ومنظمــي   - ٨املبــدأ التــوجيهي   
املناقصات اإللكترونية والبائعني عرب الشبكة العاملية، حسب االقتضاء، علـى التعـاون علـى منـع     

  ها اعتماد مدونات قواعد سلوك خاصة بذلك.االجتار باملمتلكات الثقافية، بوسائل من
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  الرصد  - جيم
ينبغي للـدول أن تنظـر، وفقـا للصـكوك الدوليـة ذات الصـلة، يف        - ٩املبدأ التوجيهي   

استحداث وتنفيذ إجراءات مالئمة ملراقبة االسترياد والتصدير، مثـل إصـدار شـهادات لتصـدير     
  املمتلكات الثقافية واستريادها.

ينبغي للدول أن تنظر يف استحداث وتنفيذ تدابري لرصد سـوق   - ١٠ي املبدأ التوجيه  
  املمتلكات الثقافية، مبا يف ذلك على اإلنترنت.

بإنشــاء وتنفيــذ  ،حيثمــا أمكــن ذلــك ،ينبغــي للــدول أن تقــوم - ١١املبــدأ التــوجيهي   
مـن السـلب   برامج إلجراء حبوث بشأن املواقع األثرية ولرسم خرائطها ومراقبتها، بغية محايتها 

 والتنقيب غري املصرح به واالجتار.
  

  التثقيف والتوعية العامة  - دال
ينبغي للدول أن تنظر يف دعـم وتشـجيع محـالت توعيـة عامـة،       - ١٢املبدأ التوجيهي   

ذلك عرب وسائط اإلعالم، لنشر ثقافة االهتمام مبسـألة االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة لـدى       يف مبا
  واالجتار.  محاية تلك املمتلكات الثقافية من السلباجلمهور العام، بغرض 

  
  سياسات العدالة اجلنائية  - ثانيا

  
  النصوص القانونية الدولية  - ألف

ــوجيهي     ــدأ الت ــرم االجتــار       - ١٣املب ــريعات جت ــاد تش ــدول أن تنظــر يف اعتم ــي لل ينبغ
ــة ا       ــا ألحكــام الصــكوك الدولي ــه مــن جــرائم، وفق ــا يتصــل ب ــة وم ــة، باملمتلكــات الثقافي ملنطبق

ــه       ــة ومــا يتصــل ب ــة اجلرميــة املنظمــة، فيمــا يتعلــق باالجتــار باملمتلكــات الثقافي وخصوصــا اتفاقي
  جرائم.  من

يف جمـال التعـاون الثنـائي، ميكـن للـدول أن تنظـر يف االسـتفادة         - ١٤املبدأ التـوجيهي    
كل ممتلكـات  عاهدة النموذجية ملنع جرائم انتهاك التراث الثقايف للشعوب املوروث يف شـ املمن 

  .)١٦(منقولة
  

_______________ 

أيلول/سـبتمرب   ٧ –غسـطس  آب/أ ٢٧مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملـة اجملـرمني، هافانـا،     )١٦(
)، الفصـل األول، الفـرع   A.91.IV.2: تقرير من إعداد األمانة العامة (منشورات األمم املتحدة رقم املبيع ١٩٩٠

  ، املرفق. ١ –باء 
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  اجلرائم اجلنائية واإلدارية  - باء
ينبغــي للــدول أن تنظــر، حســب االقتضــاء، يف وضــع تعريــف   - ١٥املبــدأ التــوجيهي   
  ، املنقولة منها وغري املنقولة، ألغراض القانون اجلنائي.“الثقافية  املمتلكات”ملفهوم 

بــار أفعــال منــها األفعــال التاليــة  ينبغــي للــدول أن تنظــر يف اعت - ١٦املبــدأ التــوجيهي   
  خطرية:  جرائم

  االجتار باملمتلكات الثقافية؛  (أ)  
  تصدير املمتلكات الثقافية واستريادها بصورة غري مشروعة؛  (ب)  
رفع مستوى اجلرمية من السـرقة العاديـة    النظر يف أو( سرقة املمتلكات الثقافية  (ج)  

  ؛)ت ثقافيةإىل جرمية خطرية إذا انطوت على سرقة ممتلكا
  مشروعة؛  هنب املواقع األثرية والثقافية، و/أو جترمي التنقيب فيها بصورة غري  (د)  
ــه مــن        (ه)   ــة ومــا يتصــل ب ــآمر علــى ارتكــاب جــرم االجتــار باملمتلكــات الثقافي الت

  جرائم، أو املشاركة يف مجاعة إجرامية منظمة لذلك الغرض؛
ا ملا هو منصـوص عليـه بشـأن الغسـل     غسل املمتلكات الثقافية املتجر هبا، وفق  (و)  
  من اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. ٦يف املادة 
ينبغــي للــدول أن تنظــر يف تضــمني تشــريعاهتا اجلنائيــة أحكامــا  - ١٧املبـدأ التــوجيهي    

جترم أفعاال أخرى ذات صـلة باالجتـار باملمتلكـات الثقافيـة، مثـل اإلضـرار باملمتلكـات الثقافيـة         
  القانوين.  جر هبا مع جتنب مقصود لوضعهاااملمتلكات الثقافية املت اقتناء  أوختريبها،   أو

ينبغي للدول أن تنظر يف استحداث التزامـات، عنـد االقتضـاء،     - ١٨املبدأ التوجيهي   
بالتبليغ عن حاالت االشتباه حبدوث اجتار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به مـن جـرائم، وعـن    

ــة      اكتشــاف مواقــع ــة ثقافي ــة أو أشــياء أخــرى ذات أمهي ــة أو العثــور علــى مكتشــفات أثري أثري
  تذكر، وينبغي للدول اليت قامت بذلك أن تنظر يف جترمي عدم الوفاء بتلك االلتزامات.

ــوجيهي     ــدأ الت ــى حنــو   - ١٩املب ــدول، عل ــة    ال ينبغــي لل يتعــارض مــع مبادئهــا القانوني
ستدالل على علم اجلاين بـأن الشـيء املعـين الـذي ميثـل      تنظر يف إتاحة إمكانية اال األساسية، أن

ــه، أو تصــديره أو اســترياده بصــورة غــري مشــروعة،          ــغ عــن االجتــار ب ــد أبل ــة ق ممتلكــات ثقافي
هنبه، أو استخراجه بصورة غري مشروعة، أو املتـاجرة بـه بصـورة غـري مشـروعة،       سرقته، أو أو

ثال أن يكــون الشــيء املعــين مســجال  باالســتناد إىل ظــروف وقائعيــة موضــوعية منــها مــ  وذلــك
  قاعدة بيانات متاحة للعموم على أنه موضوع اجلرائم السابقة الذكر.  يف
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  اجلزاءات اجلنائية واإلدارية  - جيم
ــوجيهي     ــدأ الت ــة       - ٢٠املب ــبة وفعال ــرض جــزاءات متناس ــر يف ف ــدول أن تنظ ــي لل ينبغ

  ورادعة على ارتكاب األفعال اإلجرامية املذكورة آنفا.
ــوجيهي  امل   ــدأ الت ــة علــى     - ٢١ب ــدول أن تنظــر يف اعتمــاد جــزاءات احتجازي ميكــن لل

(ب) مـن   ٢ ارتكاب بعض األفعال اإلجرامية املختـارة، مبـا يفـي باملعيـار الـذي تشـترطه املـادة       
  “.اجلرائم اخلطرية”اتفاقية اجلرمية املنظمة عرب الوطنية بشأن 

يثمـا أمكـن ذلـك، يف اعتمـاد احلظـر      ينبغي للـدول أن تنظـر، ح   - ٢٢املبدأ التوجيهي   
  وإسقاط األهلية وإلغاء التراخيص كجزاءات جنائية أو إدارية تكميلية.

  
  مسؤولية الشركات  - دال

ــوجيهي    ــدأ التـ ــة    - ٢٣املبـ ــؤولية (جنائيـ ــتحداث مسـ ــر يف اسـ ــدول أن تنظـ ينبغـــي للـ
وليتها، عـن اجلـرائم   مدنية) للشركات أو اهليئات االعتبارية، أو توسيع نطاق مسؤ إدارية أو أو

  آنفا.  املذكورة
ينبغــي للــدول أن تنظــر، حيثمــا أمكــن ذلــك، يف اســتحداث     - ٢٤املبــدأ التــوجيهي   

ــة ورادعــة علــى   ترتكبــه الشــركات مــن جــرائم اجتــار باملمتلكــات    مــا جــزاءات متناســبة وفعال
ألهليـة،  إسـقاط ا  يتصل بـه مـن جـرائم، ومـن تلـك اجلـزاءات الغرامـة أو احلظـر أو         الثقافية وما

  التراخيص، وإلغاء املزايا، مبا يف ذلك اإلعفاءات الضريبية أو املعونات احلكومية.  وإلغاء
  

  احلجز واملصادرة  - هاء
ينبغـي للـدول أن تنظـر يف اسـتحداث تـدابري للتحـري اجلنـائي         - ٢٥املبـدأ التـوجيهي     

عائـدات اجلـرائم    لكوكـذ بشأن املمتلكات الثقافية املتجر هبا وتفتيشها وحجزهـا ومصـادرهتا،   
  إرجاعها إىل منشئها.  املتصلة باالجتار باملمتلكات الثقافية، وأن تتكفل بإعادهتا أو ردها أو

ــوجيهي     ــدأ الت ــى حنــو    - ٢٦املب ــدول أن تنظــر، عل ــا   ال ينبغــي لل يتعــارض مــع مبادئه
ان مغـايرا) بـأن   القانونية األساسية، يف إمكانية إلزام اجلـاين املزعـوم أو املالـك أو احلـائز (إذا كـ     

 يثبت املنشأ املشروع للممتلكات الثقافية املطلوب حجزها أو مصـادرهتا بسـبب االجتـار هبـا أو    
  يتصل به من جرائم.  ما

ينبغـي للـدول أن تنظـر يف اسـتحداث تـدابري ملصـادرة عائـدات         - ٢٧املبدأ التوجيهي   
  ممتلكات ذات قيمة معادلة لتلك العائدات.  اجلرمية، أو
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ــدأ ا   ــوجيهي املب ــدول أن تنظــر يف اســتخدام املوجــودات االقتصــادية     - ٢٨لت ميكــن لل
  متويل النفقات الالزمة لتدابري االسترداد وغريها من تدابري املنع.  املصادرة يف

  
  التحريات والتحقيقات  - واو

ينبغــي للــدول أن تنظــر يف إنشــاء هيئــات أو وحــدات إلنفــاذ    - ٢٩املبــدأ التــوجيهي   
وكذلك تزويد موظفي اجلمـارك ومـوظفي أجهـزة إنفـاذ القـانون وأعضـاء       القانون متخصصة، 

  النيابة العامة بالتدريب املتخصص يف االجتار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم.
ــدأ التــوجيهي    ــز التنســيق بــني أجهــزة إنفــاذ     - ٣٠املب ينبغــي للــدول أن تنظــر يف تعزي

من أجل زيـادة احتمـال اكتشـاف االجتـار باملمتلكـات      الصعيدين الوطين والدويل  القانون على
  يتصل به من جرائم والتحري عنها بنجاح.  الثقافية وما

جيوز للدول، يف سياق التحري والتحقيق يف اجلـرائم املـذكورة    - ٣١املبدأ التوجيهي   
 آنفا، وخصوصا إذا كانت هلـا صـلة باجلرميـة املنظمـة، أن تنظـر يف السـماح لسـلطاهتا املختصـة        

ــأن تســتخدم علــى النحــو املناســب أســلوب التســليم املراقــب وغــريه مــن أســاليب التحــري        ب
ــة والعمليــات املســتترة داخــل       ــة أو غريهــا مــن أشــكال املراقب ــة اإللكتروني اخلاصــة، مثــل املراقب

  حيصل عليه يف سياقها من أدلة يف احملاكم.  ما إقليمها، ويف السماح بقبول
  

  التعاون  - ثالثا
  

  ية القضائيةالوال  - ألف
ينبغي للدول أن تنظر يف إرساء واليتها القضـائية علـى األفعـال     - ٣٢املبدأ التوجيهي   

ــدما يرتكــب أحــد          ــا، أو عن ــدما ترتكــب اجلــرائم داخــل إقليمه ــا عن ــذكورة آنف ــة امل اإلجرامي
مواطنيها اجلرائم خارج إقليمهـا، وذلـك مبـا يتسـق مـع مبـادئ التسـاوي يف السـيادة والسـالمة          

ملـا هـو منصـوص     ليمية للدول وعـدم التـدخل يف الشـؤون الداخليـة للـدول األخـرى، وفقـا       اإلق
  عليه يف ميثاق األمم املتحدة واتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.

  
  التعاون القضائي يف املسائل اجلنائية  - باء

وك القانونيـة  ينبغي للـدول الـيت مل تصـبح بعـد أطرافـا يف الصـك       - ٣٣املبدأ التوجيهي   
الدولية املوجودة، وخصوصا اتفاقية اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة، أن تنظـر يف فعـل ذلـك، وأن       
تتخذ من تلك الصكوك أساسا للتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية املتعلقة باالجتـار باملمتلكـات   

  الثقافية وما يتصل به من جرائم.
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تنظـر يف أن يـزود بعضـها بعضـا بأقصـى قـدر       ينبغي للـدول أن   - ٣٤املبدأ التوجيهي   
ــات والتحقيقــات واملالحقــات     ــة يف التحري ــة املتبادل واإلجــراءات  ممكــن مــن املســاعدة القانوني

  القضائية املتعلقة باجلرائم املذكورة آنفا، وكذلك من أجل تعزيز فعالية اإلجراءات وسرعتها.
منظمـة األمـم املتحـدة    بيانات  ينبغي للدول أن تسهم يف قاعدة - ٣٥املبدأ التوجيهي   

اخلاصة بقوانني التراث الثقايف الوطنية، وأي قاعـدة بيانـات أخـرى ذات     للتربية والعلم والثقافة
  صلة، وأن حتدث حمتويات قواعد البيانات تلك بانتظام.

  
  تسليم اجملرمني  - جيم

ق املمتلكـات  ينبغي للدول أن تنظر يف جعل اجلرائم املرتكبة حبـ  - ٣٦املبدأ التوجيهي   
، جـرائم تسـتوجب تسـليم مرتكبيهـا. وينبغـي للـدول،       ١٦الثقافية، واملبينة يف املبدأ التـوجيهي  

يف سياق إجراءات تسليم اجملرمني، أن تنظر أيضا حيثما أمكـن ذلـك يف اعتمـاد وتنفيـذ تـدابري      
  ملمتلكات.مؤقتة لصون املمتلكات الثقافية ذات الصلة باجلرمية املزعومة، ألغراض رد تلك ا

ينبغي للدول أن تنظـر يف تعزيـز فعاليـة وسـرعة تسـليم مـرتكيب        - ٣٧املبدأ التوجيهي   
جرائم االجتار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم، عنـدما تعتـرب اجلـرائم املعنيـة جـرائم      

  تستوجب تسليم مرتكبيها.
ليم اجملـرمني اسـتنادا   ينبغي للدول أن تنظر، يف حـال رفـض تسـ    - ٣٨املبدأ التوجيهي   

، وعندما تطلـب الدولـة ملتمسـة التسـليم ذلـك، يف عـرض القضـية علـى         فحسب إىل جنسيتهم
  السلطة املختصة لتدرس إمكانية املالحقة القضائية.

  
  التعاون الدويل ألغراض احلجز واملصادرة  - دال

ــدأ التــوجيهي    كــات ينبغــي للــدول أن تنظــر يف التعــاون علــى كشــف املمتل   - ٣٩املب
ــة املتــ  ــة  جر هبــا أو املصــدرة أو املســتوردة بصــورة غــري مشــروعة أو املســروقة أو   االثقافي املنهوب

 املفقـودة، وعلـى   املستخرجة بصـورة غـري مشـروعة أو املتـاجر هبـا بصـورة غـري مشـروعة أو         أو
  تعقب تلك املمتلكات وحجزها ومصادرهتا.و حتديد

 إنشاء آليات تتيح التـربع بـاملوجودات   ميكن للدول أن تنظر يف - ٤٠املبدأ التوجيهي   
املالية املصادرة إىل هيئات دولية أو حكومية دولية معنية مبكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة،    

  فيها االجتار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم.  مبا
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  ري والتحقيقالتعاون الدويل بني سلطات إنفاذ القانون والسلطات املعنية بالتح  - هاء
ينبغـي للـدول أن تنظـر يف تعزيـز تبـادل املعلومـات عـن االجتـار          - ٤١املبدأ التوجيهي   

باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم، عن طريـق تبـادل قـوائم جـرد املمتلكـات الثقافيـة       
ــة املتــ    ــة باملمتلكــات الثقافي ــات املتعلق بصــورة املســتوردة  جر هبــا أو املصــدرة أو اوقواعــد البيان

مشروعة أو املسروقة أو املنهوبة أو املستخرجة بصورة غري مشروعة أو املتاجر هبـا بصـورة    غري
مشروعة أو املفقودة، أو ربط تلك القوائم وقواعد البيانات معا، و/أو عن طريـق اإلسـهام    غري
  الدولية.  قوائم اجلرد وقواعد البيانات  يف

ــوجيهي     ــدأ الت ــدول أن تن  - ٤٢املب ظــر حســب االقتضــاء، يف إطــار التعــاون   ينبغــي لل
جيـري مـن    القضائي الدويل، يف تعزيز تبادل املعلومات عما سبق إصداره من أحكام إدانـة ومـا  

  حتقيقات يف االجتار باملمتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم.
ــوجيهي     ــدأ الت ــة      - ٤٣املب ــات ثنائي ــرام اتفاقــات أو ترتيب ــدول أن تنظــر يف إب ينبغــي لل

متعددة األطراف من أجـل إنشـاء أفرقـة حتقيـق مشـتركة بشـأن االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة           أو
  به من جرائم.  يتصل  وما

ينبغي للدول أن تنظر يف أن يساعد بعضها بعضـا علـى ختطـيط     - ٤٤املبدأ التوجيهي   
  وتنفيذ برامج تدريب متخصص ملوظفي أجهزة إنفاذ القانون.

ــوجيهي     ــدأ الت ــني      ينب - ٤٥املب ــزة ب ــوات اتصــال ممي ــدول أن تنظــر يف إنشــاء قن غــي لل
  أجهزهتا املعنية بإنفاذ القانون أو تعزيز القنوات املوجودة.

  
  إعادة املمتلكات الثقافية أو ردها أو إرجاعها إىل منشئها  - واو

ينبغي للدول، بغيـة تعزيـز التعـاون الـدويل يف املسـائل اجلنائيـة،        - ٤٦املبدأ التوجيهي   
جر هبـــا أو املصـــدرة ااختـــاذ التـــدابري املالئمـــة الســـترجاع املمتلكـــات الثقافيـــة املتـــ ر يفأن تنظـــ

املستوردة بصورة غري مشروعة أو املسروقة أو املنهوبة أو املستخرجة بصورة غـري مشـروعة    أو
  أو املتاجر هبا بصورة غري مشروعة، من أجل إعادهتا أو ردها أو إرجاعها إىل منشئها.

ينبغـــي للـــدول أن تـــدرس مـــن الناحيـــة اإلجرائيـــة، حســـب   - ٤٧يهي املبـــدأ التـــوج  
االقتضــاء، األحكــام الســارية لــدى الدولــة املالكــة بشــأن امللكيــة الوطنيــة أو ملكيــة الدولــة          

ــة أو ردهــا أو      ــة العمومي ــة تيســري إعــادة املمتلكــات الثقافي ــة، بغي ــا  للممتلكــات الثقافي إرجاعه
  منشئها.  إىل
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  نطاق التطبيق  - رابعا
ينبغـــي للـــدول، يف إطـــار االتفاقيـــات اآلنفـــة الـــذكر وســـائر  - ٤٨املبـــدأ التـــوجيهي   

الصكوك الدولية ذات الصلة، أن تنظر يف تطبيق املبادئ التوجيهيـة يف أي ظـرف، مبـا يف ذلـك     
أي ظرف استثنائي، من شـأنه أن يـؤدي إىل تفـاقم االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة ومـا يتصـل بـه          

  .جرائم  من
 


