توصيات
االجتماع الخامس لفريق خبراء األنتربول المعني بالممتلكات الثقافية المسروقة
ليون 4 ،و 5آذار/مارس 2008

إن المشاركين في االجتماع الخامس لفريق خبراء األنتربول المعني بالممتلكات الثقافية المسرروةة
المنعقد في ليون في  4و 5آذار/مارس : 2008
يقرون بأهمية ةاعدة بيانات األنتربول الخاصة باألعمرال الفنيرة المسرروةة بوصرفاا أداة تحقيرق
إذ ّ
عالمية وبالحاجة إلى تزويدها بانتظام بمعلومات محدثة،
إدراك اا م ماان لحاجررة مررا يتعررد هيئررات إنفرراذ القررانون ،كمانيرري المترراح
والجماور بشكل عام ،إلى الوصول إلى هذه المعلومات،

وتجررارة األعمررال الفنيررة

إذ يسااااورا القلاااق بسرررب زيرررادة عمليرررات السررر و المسرررل مرررحخراا علرررى المتررراح
ومجموعات األعمال الفنية العامة والخاصة،

والكنرررائس

إذ يدركون االستخدام المتواصل لإلنترنت في عمليات البيع غير المشروع للممتلكات الثقافية التي
يكون لمنصات اإلنترنت مسحولية فياا،
وإذ يقرون بالدور الحاسم الذي يمكرن أن تطر لع بر تجرارة األعمرال الفنيرة فري محاربرة االتجرار
غير المشروع في الممتلكات الثقافية،
وإذ يالحظون نقص الوعي العام إلى أهمية التراث الثقافي والحاجة إلى حمايت ،
يوصون:


أمانة األنتربول العامة:
-

بوطع صيغة رسالة الكترونية لتسايل إحالرة المعلومرات الخاصرة بسررةة األعمرال الفنيرة
من المكات المركزية الو نية إلى األمانة العامة؛

-

بمتابعة مبادرة توسيع ن اق الوصول ةدر اإلمكان إلرى ةاعردة بيانرات األنتربرول الخاصرة
باألعمال الفنية المسروةة عن ريق موةع المنظمة العام على الوي ؛

-

بجمع المعلومات من البلدان األعطاء بخصوص االتفاةات مع منصات االنترنت ونشرها
دوريا ا باد الحد من عمليات البيع غير المشروع لممتلكات ثقافية على اإلنترنت؛

-

برصد ظاهرة اللجوء المتزايد إلى العن فري اإلجررام المررتب باألعمرال الفنيرة وتردارس
المشكلة في المحتمرات واالجتماعات المقبلة؛
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األنتربول واليونسكو ومجلس المتاح
-





الدولي:

باالشتراك في دراسة سبل تعزيز وعي الجماور لحماية التراث الثقافي؛

األنتربول والبلدان األعطاء في اليونسكو:
-

باالتصال براب ات تجارة األعمرال الفنيرة التري هري علرى صرلة بارا ،وبشركل خراص دور
المزاد العلني ،باد طمان اعتمادها وت بيقاا ألدبيات المانة ولقواعد أخر محددة؛

-

بإةامة اتفاةات مع منصات اإلنترنت غايتاا الحد من بيع الممتلكات الثقافيرة وفقرا ا للقروانين
الو نية وممارسة منصات اإلنترنت لرةابة ذاتيرة والقيرام بنشرا ات لتعزيرز الروعي العرام
إلى طرورة حماية الممتلكات الثقافية؛

-

بتشجيع منصات اإلنترنرت ودور المرزاد العلنري وتجرار األعمرال الفنيرة علرى مرن هيئرات
إنفاذ القانون إمكان الوصول الحر إلى القوائم الورةية واإللكترونية؛

مجلس المتاح
-

الدولي:

باالتصال براب ات تجارة األعمرال الفنيرة ودور المرزاد العلنري الدوليرة لطرمان اعتمادهرا
وت بيقاا ألدبيات المانة ولقواعد أخر محددة.

------------

