توصيات
االجتماع الرابع لفريق خبراء األنتربول
المعني بالممتلكات الثقافية المسروقة – ليون 14 ،شباط/فبراير 2007
إن المشاركين في االجتماع الرابع لفريق خبراء األنتربول المعنيي بالممتككياا الثقافيي المسيروة المنعقي
في ليون في  14شباط/فبراير ،2007
يقرون بالنهب الكارثي المتواصل لكمواةع األثري العالمي ،
إذ ّ
وإدراكا منهم لنقص المعكوماا ال ةيق عن نهب الممتككاا الثقافي األفغاني واالتجار فيها،
وإذ يضعون في اعتبارهم ةك وعي العموم إلى ضرورة حماي التراث الثقافي،
وإذ يالحظون حاج أجهزة إنفاذ القانون الوطني إلى خبراء معترف بهم لتح ي منشي وأصيال الممتككياا
الثقافي المشبوه التي يعتق أنها جُكبا من العراق.
وإذ يذذ ركرون بالتوصيي التيي اعتمي ها االجتمياع األول لفرييق الخبيراء اليذق عُقي فيي مقير األماني العامي
بتييياري  2004/2/17التيييي نصيييا عكيييى أن تقيييوم اليونسذذذكو ،بمسييياع ة ميييو في المتييياحف العراةيييي
والمؤسساا العكمي المعني األخرى ،بوضع ةائم خبراء ومن ماا يمكين استشيارتها ،بواسيط المكاتيب
المركزي الوطني  ،بش ن مص ر األشياء األثري التي تضبطها أجهزة إنفاذ القانون.
يقرون باالستخ ام المتزاي لإلنترنا في بيع الممتككاا الثقافي ،
و إذ ّ
يوصون:
بك ان األنتربول األعضاء:
 بتوعيييي الجمهيييور إليييى ضيييرورة حمايييي الممتككييياا الثقافيييي واسيييتخ ام وسيييائط ا عييي م لنشيييرالمعكوماا عن الت ابير الوةائي الم ئم ؛
أمان األنتربول العام :
 ب ن تنشر في موةعها الم مون عكى الويب ،في أةرب وةا ممكن ،ةائم خبراء الممتككاا الثقافيالعراةيي التييي وضييعتها اليونسييكو بغيي تيسييير هييذم المعكوميياا ون مزيي ميين التي خير وإخطييار
البك ان األعضاء بذلك؛
 ب ن ُت رج ةائم الخبراء هذم في ةاع ة بياناتها المقبك الخاص بخبراء األنتربول العالميين.-
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 ب ن تحث البك ان األعضاء في األنتربول عكى توسيع نطاق الوصول إلى ةاع ة البياناا هذم عبرمن وم  I-24/7كي يتاح لمو في إنفاذ القانون استخ ام ةائم الخبراء هذم؛
اليونسكو:
 بمواصييك جمييع ال معكوميياا بشي ن الوضييع الييراهن فيمييا يتعكييق بنهييب الممتككيياا الثقافيي األفغانييواالتجار فيها وا سراع بتيسير هذم المعكوماا واالستنا إليها التخاذ الت ابير المضا ة الم ئم ؛
أمان األنتربول العام واليونسكو ومجكس المتاحف ال ولي:
 بإص ار نشرة صحفي في نفيس الوةيا بعي إحالي الرسيال المشيترك فيميا يخيص بييع الممتككيااالثقافي باستخ ام ا نترنا.
 -بمواصك عم مبا راا الت ريب في مجال مكافح االتجار المح ور في الممتككاا الثقافي .
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