استنتاجات
االجتماع الحادي عشر لفريق خبراء اإلنتربول
المعني بالممتلكات الثقافية المسروقة
ليون (فرنسا) 27 ،و 28شباط/فبراير 2014
------

إن املشاركني يف االجتماع احلادي عشر لفريق ربقءاا ارتبولقامل املبقمل لاملمت اقاق الة املسقو امل قر و ،املنب ق يف لسقان
(ملرب ا) يامي  28 27شباط/ملءاير ،2014
إذ يق رررون جب ق التاص ققساق ال ققهب رب ققرم ع ققا االجتم ققاع الباش ققر لفري ق رب قءاا ارتبول ققامل املب ققمل لاملمت ا ققاق الة املس ققو
امل ر و ،املنب يف لسان يامي  10 9بس ان/ألريل ،2013
وإذ يرركونون أمهسققو القواث الة ققايف لالن ققبو جلمسققا الب ق ان تزايق عق د ضققايا سققر و املمت اققاق الة املسققو اال ققار ق
املشقر ع عقا يف عق م منقام مق البقا ،،ال سققسما يف الب ق ان املتضقررم مق الاقاارث ال بسبسققو أ االاق رالاق امل بسققو
أ النزاعاق امل حو،
وإذ يعترفون لضر رم اعتماد تشريباق منسو راسخو حلمايو الواث الة ايف لفاائ ت بس الصااك ال ابابسو ال لسقو
ع ى حنا يت م لالافاام،
وإذ يعترفون مبزايا أمهسو تبقادمل أملضقل املمارسقاق تبزيقز التبقا ن املسق اك ملااملحقو اال قار ق املشقر ع لاملمت اقاق
الة املسو لشال رباص ،لني أجهزم إبفاذ ال ابان ،الساب اا ،املبه ال يللتاحس ال اباناخلقاص ،ماتق اممقم
املتح م املبمل لاملخ راق اجلرميو ،منظمو اجلمارك الباملسو ،اجمل س ال يل ل متاحف،
وإذ يررِّ ونرون لأبش ق و املرصق ال ق يل ملااملحققو اال ققار ق املشققر ع لال ق ا الة املسققو ال ق ي اسققتح جملل اجمل ققس ال ق يل
ل متاحف مؤربرا،
و
إذ يحيطون علما ل ائر املبادراق ذاق الص و الهب تنف ها منظماق د لسو أربر ،
وإذ يرركونون تزاي ق عق د اجل قرائم املتص ق و لت س ق امعمققامل الفنسققو لأشققاا ا كاملققو اما قرار الققهب ي ح هققا ه ق ا النشققاط
ارتجرامي،

يوصون اإلنتربول والمنظمات الشريكة له بما يلي:
مواصررلة اجلهققاد املب لققو يف البحق ع ق هنققم من ق مق أجققل احلصققامل ع ققى لسابققاق إحصققائسو عق اجلققرائم املتص ق و
لاملمت ااق الة املسو تاان أكةر مشاال ات ا ا ماجملا سو؛
اققم ب ققاي اليققو كققل منهققا ،ترروفير دعققم ربققاص ل ب ق ان ربق مل ملقواق ام مققاق مققا لب ق ها ،ال سققسما عق مري ق
التاعسققو لنققاا ال ق راق تبزيققز تبققادمل املب ام ققاق إع ققاا ام لاي ققو لت ق سل البساب ققاق املتب ققو لاملمت اققاق الة املس ققو
امل ر و يف اع م لساباق ارتبولامل لعأعمامل الفنسو امل ر و؛
تشجيع ل اهنما امعضاا ع ى التص ي ع ى االتفا ساق ال لسو ذاق الص و ،إذا  ،تا أمراملقا ملسهقا لبق  ،تنفسق
أحاامه ققا ،ال س ققسما اتفا س ققاق الساب ققاا  -اتفا س ققو ع ققا  1954الء تاك ققاالن امل ح ققان ع ققا اتفا ست ققا ع ققامي 1970
عا  - 2001اتفا سو املبه ال يل لتاحس ال ابان اخلاص لبا 1995؛
النظررر فرري إماابسققو ت بسق أحاققا اتفا سققو اممققم املتحق م ملااملحققو اجلرميققو املنظمققو عققء الامنسققو لبققا  ،2000يف إمققار
التح س اق لشأن اال ار املشر ع لاملمت ااق الة املسو؛
تشررجيع ل ق اهنما امعضققاا ع ققى االسققتخ ا املنه ققي ل اع ق م لسابققاق ارتبولققامل لعأعمققامل الفنسققو امل ققر و لت صققي
ال ا الة املسو املضبامو أ املبر او ل بسا؛
تعزيررز التبققا ن مققا أجهققزم اجلمققارك م ق رب ق مل لربققامم مات ق االرتبققاط ارت سم ققي ل سققتخباراق يف أ ر ل ققا ال رلسققو
’آركسا‘ ( )ARCHEOالتالا ملنظمو اجلمارك الباملسو؛
ويوصون األمانة العامة بما يلي:
السررعي إىل تبزيققز التبققا ن املسق اك مققا املااتق املركزيققو الامنسققو أجهققزم إبفققاذ ال ققابان املتخصصققو يف ضققايا ق دم،
اممر ال ي يؤدي إىل تشاسل ملر و عام و دائمو؛
مواصررلة اجلهققاد املب لققو لق عم الب ق ان امعضققاا يف مااملحققو اجلقرائم املتصق و لت سق امعمققامل الفنسققو حت يق ا ،ذلق
م رب مل مجا املب اماق املفس م املتب و لاخلءاا املبوف عم أصحاب احل اي املؤس اق املبنسو لامدلقو اجلنائسقو،
ختزينها يف ماان اح ؛
مواصررلة لق مل اجلهققاد ،لالشقراكو مققا جهققا الق رك ارتي ققايل املبققمل امايققو القواث الة ققايف ،رتجنققا مشققر ع ’سققاياي‘
( )PSYCHEال ي يرمي إىل حت ي اع م لساباق ارتبولامل لعأعمامل الفنسو امل ر و؛
توثيررق التبققا ن مققا منظمررة الجمرراوع العالميررة ومكاتررا االوتبرراط االسررت باوية اإلقليميررة يف جمققامل ال قواث الة ققايف
العواض ال ا الة املسو امل تاردم/املص رم رب ملا ل ابان عن احل د.

