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 لالستخدام الرمسي فقط - اإلنرتبول 

 قرار

  الثقافية حتسني التعاون الدويل وتعزيز تبادل املعلومات بشأن االجتار غري املشروع باملمتلكات الموضوع:

ــا الـــ، )إلنرتبوللمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (امعية العامة لاجل إن يف الفــرتة يف رومــا (إيطاليــا)  81  اجملتمعــة يف دور
  ،2012تشرين الثاين/نوفمرب  8إىل  5من 

  ،اتخالل األزميف  خاصبشكل ضعفه ملدى مجيع البلدان، و بالنسبة إىل ألمهية الرتاث الثقايف  نظرا
  ،ثارميع أنواع األعمال الفنية واآلجباالجتار غري املشروع نامي الذي يشكله بالتحدي املتعلما تحيط إذ و 

املبيعــــات، لــــك تأتيــــة عــــن تملاألربــــاح اوبالثقافيـــة، غــــراض ضــــخمة مــــن مبيعــــات األال اتكميـــالبوعلمـــاً منهـــا 
  ذات املنشأ غري املشروع،باخلطر الناجم عن األغراض و 

ما ومها:  لجمعية العامةسبق ل لذينال ينالقرار  وإذ تشير إلى  أن اختذ

- AGN/64/RES/5 ،األعمال الفنية املسروقة عن املعلومات: إحالة 1995، بيجينغ 
- AGN/64/RES/6 ،فية املسروقة: املمتلكات الثقا1995، بيجينغ، 

اجملـــرمني التعـــرف إىل يعتـــرب عـــامالً حامســـا يف  املعلومـــات علـــى أســـاس منـــتظمبـــادل وتقـــي تلبـــأن  عتـــرفوإذ ت
الـــدويل كــل مـــن الصــعد غـــري املشــروع بـــالرتاث الثقــايف علـــى   جتــارالالشـــبكات اإلجراميــة الضـــالعة يف اعمــل وتعطيــل 

 ،واإلقليمي والوطين

والســـيما تقـــدمي الـــدورات التدريبيـــة املتخصصـــة  - املتخصـــصال هـــذا اجملـــ أن أنشـــطة اإلنرتبـــول يفبـــ وإذ تنـــّوه
 -قاعــدة بيانــات اإلنرتبــول لألعمــال الفنيــة املســروقة وتنســيق العمليــات إنشــاء أفرقــة عاملــة وإتاحــة املــؤمترات و عقــد و 

  لرتاث الثقايف،ة اايمحعملها على إنفاذ القانون يف مجيع أحناء العامل يف بالنسبة إىل أوساط أجهزة هامة هي أنشطة 
البلدان األعضاء على أن تعترب مكافحة االجتار غــري املشــروع بــالرتاث الثقــايف مــن أولويــات إنفــاذ  وإذ تشجع

، وفقــا لنظــام اإلنرتبــول ملعاملــة البيانــاتالقانون مبا يضمن تقدمي تقارير منتظمــة عــن اجلرميــة الفنيــة إىل األمانــة العامــة، 
وتــوفري التــدريب املخصــص، ودعــم  وذلــك لغــرض إدخــال البيانــات، والتحليــل اجلنــائي، والعمليــات احملــددة األهــداف

 جهود اإلنرتبول يف التصدي هلذا النوع من اجلرائم،

إنفــاذ ات أولويــمــن الرتاث الثقــايف بــمكافحة االجتار غــري املشــروع البلدان األعضاء على أن تعترب  تشجعوإذ 
إدخال البيانات، والتحليــل وذلك لغرض إىل األمانة العامة  يةتقدمي تقارير منتظمة عن اجلرمية الفنا يضمن مبقانون ال

وتوفري التدريب املخصص، ودعم جهود اإلنرتبــول يف التصــدي هلــذا النــوع مــن والعمليات احملددة األهداف اجلنائي، 
  ،اجلرائم
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أو املعروضــة للبيــع يف ظــل املضــبوطة ملمتلكــات الثقافيــة امــن  بانتظــامتحقــق ت أنالبلــدان األعضــاء مــن  تطلب
عمــال الفنيــة احلاليــة لأل إلنرتبــولاقاعــدة بيانــات  قواعــد البيانــات ذات الصــلة، مبــا يف ذلــكمريبــة ومقارنتهــا بظــروف 

  للوصول املفتوح إىل شبكتها؛ املعنية األخرىوالكيانات هليئات روِّج يف أوساط اتأن املسروقة، و 
إىل حتــديث ادف املفوضــية األوروبيــة اهلــاملقــدم إىل  يطــايلجنــاح العــرض اإلان األعضــاء، يف ضــوء البلــد تشــجع

اخلطوات التحضـــريية الالزمـــة علـــى املســـتوى الـــوطين، مثـــل علـــى القيـــام بـــألعمـــال الفنيـــة، لقاعـــدة بيانـــات اإلنرتبـــول 
ومباشــرة يف قاعــدة بيانــات جيــة منهبصــورة حبيــث تســجَّل هــذه احلــاالت ، يــةالفنالقطــع حــاالت ســرقة اإلبــالغ عــن 

  .  لألعمال الفنيةاحملدَّثة  اإلنرتبول
  

  اعُتمد


