االجتماع السابع لفريق خبراء اإلنتربول بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة
ليون 24-23 ،شباط/فبراير 2010

استنتاجات
إن المشاركين في االجتماع السابع لفريق خبراء اإلنتربول بشأن الممتلكات الثقافية
المسروقة المنعقد في ليون يومي  23و 24شباط/فبراير : 2010
إذ يدركون األرضرار الجسيمة التي لققت باإلر الثقافي لايايتي مين جيراء اللليلال الي
رضرباا ،والدياد اقتماالت تعرض الممتلكات الثقافية المنقولة بشكل غير قانوني لخطر االتجيار
غير المشيروع فيايا ،فيننا يرقبيون بمبيادرج مجليم المتياقو اليدولي نشير قائمية قميراء بشيأن
أنواع الممتلكات الثقافية المعررضة للخطر،
إذ يدركون رضرورج اإلسراع في تمكين جميع البلدان األعرضاء من مكافقة نقل الممتلكيات
الثقافية الاايتية بشكل غير مشروع ،فننا يقثون منظمة اليونسكو ومجلم المتاقو الدولي على
اإلسراع في جمع المعلوميات ،بميا فيايا الوثيائق البةيرية ،المتعلقية بأةيناو الممتلكيات الثقافيية
المعررضة أكثر من غيرها لخطر االتجار غير المشيروع وورضيع قائمية مقدثية بأسيماء الفنيانين
المشيياورين ،وأخيير بأسييماء الخبييراء فييي الميييدان الفن يي فييي هييايتي وإتاقيية ه ي ا المعلومييات
للجماور بالتعاون مع الايئات المعنية،
إذ يالحظووون أهمييية دور قاعييدج بيانييات اإلنتربييول الخاةيية بالممتلكييات الثقافييية المسييروقة
وأهمية الوةول إلياا على نطاق واسع عن طريق اإلنترنت ،فننا يقثون البلدان األعرضاء على
تلويد األمانة العامة بانتظا بما لدياا من معلومات ات ةلة باألعمال الفنية المسروقة،
إذ يوودركون االفتقييار القيياد إلييى الوثييائق الممئميية وإلييى قييوائ جييرد الممتلكييات الثقافييية فييي
العديييد ميين البلييدان األعرضيياء ،وبالتييالي القاجيية إلييى تنظييي دورات تدريبييية دون انقطيياع ،فييننا
يطلبون من اليونسكو ومجلم المتاقو الدولي واإلنتربول العمل معا لتطوير وسيلة تسمح بملء
اسييتمارج إلكترونييية لتقديييد القطييع إلييى جانييظ تنظييي دورج تدريبييية علييى اسييتعمال ه ي ا الوسيييلة
باعتماد نمو ج التعل اإللكتروني ويدعون البلدان األعرضاء إلى ترويج اسيتخدا اسيتمارج تقدييد
القطع على الةعيد الوطني،
إذ يسلّمون بأهمية قاعدج بيانات اليونسكو الخاةة بالقوانين المتعلقة بالترا الثقافي ،فننا
يطلبون من البلدان األعرضاء تلويد اليونسيكو باسيتمرار بمعلوميات عين تراثايا الثقيافي ورضيمان
تقدي ه ا المعلومات ،كما أنا يدعون اإلنتربيول والمنظميات الدوليية والسيلطات الوطنيية إليى
إنشاء ةلة وةل مباشرج بين مواقعاا على اإلنترنت وقواعد بياناتاا،
إذ يحيطوووون الموووا باتفاقيييية األمييي المتقيييدج لمكافقييية الجريمييية المنظمييية عبييير الوطنيييية
( ) UNTOCوعلييى فوائييدها المقتمليية لمعالجيية أوجييا منييع الجييرائ والعداليية الجنائييية المتعلقيية
باالتجييار غييير المشييروع فييي الممتلكييات الثقافييية ،فييننا يييدعون مكتييظ األم ي المتقييدج المعنييي
بالمخدرات والجريمة ( )UNDOCإلى االنرضما إلى الشبكة القالية التي ترض المنظمات الدوليية
المعنية وإلى المشاركة في األقدا ات الةلة با ا المورضوع،
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يقرون بنجاح المشاريع الفردية التي يستعان من خملاا بشبكة اإلنترنيت لمكافقية البييع
إذ ّ
المقظييور للممتلكييات الث قافييية المعررضيية للخطيير ،فييننا يقثييون البلييدان األعرضيياء علييى إنميياء
مبادرات مشاباة ويدعون المنظمات الدولية إلى المرضي في توعية الجماور بشأن مخاطر البييع
المقظور عبر اإلنترنت،
إذ يالحظون رضرورج إ كاء وعي الجماور بشيأن أنيواع الممتلكيات الثقافيية المايددج بشيكل
خاص ،فننا يوةون مجلم المتاقو الدولي بمواةلة جايودا إلةيدار قائمية قميراء وييدعون
اإلنتربول والبلدان األعرضاء إلى دع ه ا القائمة ونشرها،
إذ يحيطووون المووا بأهمييية تنظييي دورات تدريبييية لمكافقيية االتجييار غييير المشييروع فييي
الممتلكييات الثقافييية تسييتادو أجاييلج إنفييا القييانون والسييلطات القرضييائية وغيرهييا ،فييننا يييدعون
اإلنتربول والبلدان األعرضاء إلى تقدي الفرص المناسبة لتنظي ه ا الدورات.
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