استنتاجات
االجتماع الثاني عشر لفريق خبراء اإلنتربول المعني بالممتلكات الثقافية المسروقة
ليون (فرنسا) 18 ،و 19حزيران/يونيو 2015
إن املشااكني يف ا اتمتعااك الثااكي عشاار لفر ااا اناب اإلنرتبااول امللاات بكملعتفيااكمل الثقكف ااة امل اار ة ،املنلقااد ا ل ااون
(فرن ك) ومي  19 18حز ران /ون و ،2015
يقرون بكجلد
إذ ّ
 28شبكط/فنا ر ،2014
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وإذ يدركون التهد د الذ طرحه عفى املد الطو ا التطها الثقاكا ا البفادان املترارنين ماك الياوانيب الطب ل اة
اتضطرابكمل املدن ة النزاعكمل امل فحة ،تزا د عادي راك ك سار ة املعتفياكمل الثقكف اة ات اكني ملا املشار هباك ا
اللد د مك املنكقا ا اللكمل،
وإذ يأخذون في االعتبار القرانيامل اليت صدنيمل مؤ را عك األمم املتحدن ،صوصك القراني  )2015( 2199املتلفاا
براار نين التصااد ملصااكيني يو ا ااعوعااكمل اإلنييفكب ااة ا ساوني ك اللارا  ،ت سا عك ات ااكني ملا املشاار بكملعتفيااكمل
الثقكف اة ،الااذ اهاذ جمفااا األماك التااكبم لملمام املتحاادن ا  12شابكط/فنا ر  ،2015اراني األمام املتحاادن 281/69
املتلفااا بإنقااك ال ارتاب الثقااكا ا الل ارا  ،الااذ اعتعدتااه اجلعل ااة اللكمااة ا  28كني/مااك و  ،2015الق اراني 196/69
املتلفااا بكملبااكي التوم ه ااة الد ل ااة ملناام اجلر ااة حتق ااا اللدالااة اجلنك ااة ا م ااك تلف ااا بكت ااكني بكملعتفيااكمل الثقكف ااة
اجلرا م األ ر امل الصفة ،الذ اعتعدته اجلعل ة اللكمة ا  18كنون األ ل/ي عن ،2014
وإذ يأخ ذذذون ف ذذي االعتب ذذار أيض ذذا الق اراني الااذ اعتعااد النملااكن األ ني ا  30ن ااكن /بر  2015بشااتن ت اادم
املوا م الثقكف ة عفى د الد لة اإلسالم ة ا اللرا الشكم /تنظ م ياعش )،(2015/2649(RSP
وإذ يعترف ذذون بر اار نين اعتع ااكي تش ار لكمل قن ااة متش اادين حلعك ااة ال ارتاب الثق ااكا املوابم ااة ب اايف القا اوانيف ا فتفا ا
البفدان ،بفوا د تطب ا الصيوك القكنون ة الد ل ة عفى حنو ت م بكليفكبن ا يفذا ااكل،
وإذ يرحبذذون بكعتعااكي املبااكي التوم ه ااة اللعف كت ااة لتطب ااا اتتفك ااة املتلفقااة بكلتااداب الوامااه اهك يفااك حلظاار مناام
است اي تصد ر نق مفي ة املعتفيكمل الثقكف ة بطر مل مشر عة (ال ون يو،)1970 ،
وإذ يعترفون مبزا ك مه ة تباكيل فرا املعكنيساكمل تلز از التلاك ن امل اداي مليكفحاة ات اكني ملا املشار بكملعتفياكمل
الثقكف ة بشي كص ،بيف مهزن إنفك القكنون ،ال ون يو ،امللهدالد يللتوح دالقكنونالاكص ،ميتاه األمام
املتحدن امللت بكملخدنيامل اجلر ة ،منظعة اجلعكنيك اللكمل ة ،اافا الد يل لفعتكح ،
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يشجعون البلدان األعضاء في اإلنتربول على ما يلي:
تطبي ذذق مقتر ا كمل اراني جمفااا األمااك  )2015( 2199املتلفااا بكملعتفيااكمل الثقكف ااة األش ا كب األ اار امل األمه ااة
األثر ااة التكنيخي ااة الثقكف ا اة اللفع ااة الن ااكينين الد ن ااة ،ال اايت نُقف ا عف ااى حن ااو مل ا مش اار م ااك اللا ارا من ااذ  6آب/
مل طا  1990مك سوني ك منذ  15آ اني/مكنيس 2011؛
جمذ ذ تبااكيل الب كن ااكمل املتلفقااة ب اار ة املعتفي ااكمل الثقكف ااة ضاابطهك إم اراب البح ااوب بشااتن م ارتيال ات ااكني مل ا
املشر هبك األسكل ه اللعف كت ة اليت تخدموهنك؛
النظذذر فذذي تطب ااا املبااكي التوم ه ااة الد ل ااة ملناام اجلر ااة حتق ااا اللدالااة اجلنك ااة ا مااك تلفااا بكت ااكني بكملعتفيااكمل
الثقكف ة اجلرا م األ ر امل الصفة ،اليت اعتعدهتك اجلعل ة اللكمة لملمم املتحدن ( عفحا لفقراني )196/69؛
استخدام ي امل اإلنرتبول ( كعدن ب كنكمل اإلنرتبول لملععكل الفن ة امل ار ة ،مفصاا يفام األععاكل الفن اة امل ار ة
الاايت ياار البحاا ،عنهااك ،النشارامل ،ملا لااز) لتلز ااز التلااك ن الشاارقي ا ميكفحااة ات ااكني ملا املشاار بكل اافم
الثقكف ة اجلرا م امل الصفة ا اللكمل مجم ،ت س عك إ ا كن مرتبطاة بكجلر اة املنظعاة اإلنييفاكب ،ساك ر األي امل
اللعف ااة املتكحااة ألمهاازن إنفااك القااكنون كلقك عااة احلع اراب الصااكينين عااك اافااا الااد يل لفعتااكح بشااتن املعتفيااكمل
الثقكف ة امللرضة لفخطر ،مل لز؛
يوصون اإلنتربول والمنظمات الشريكة له بما يلي:
يكش ا ك ماام ي ني ا منهااك ،تذذوفير م ااكعدن فن اة لتوع ااة مااك يااه مااك املااو فيف بنااكب اادنياهتم ،مبااك ا لااز مهاازن
اجلعاكنيك الشارقة يف ئاكمل اتيعاكب اللاكم القراكب ،تشاع عنصارا ا صافة باكلر ابط احملتعفاة بايف ات اكني بكملعتفيااكمل
الثقكف ة يو اإلنييفكب ،خبكصة ا مك تلفا بكللرا سوني ك ،مبك تعكشى مم راني جمفا األمك )2015( 2199؛
تكثي ذ ذ مهوييف ااك ا البح اا ،ع ااك هن ااس من ن ااا م ااك ما ا احلص ااول عف ااى ب كن ااكمل إحص ااك ة ع ااك اجلا ارا م املتص اافة
بكملعتفيكمل الثقكف ة تيون ثر مشوت ات ك ك موثو ة؛
يكش ك مم ي ني منهك ،توفير يعم كص لفبفدان الل فرتامل األزماكمل ماك بلاديفك ،ت سا عك عاك قر اا التوع اة
بناكب القادنيامل تلز از تباكيل امللفومااكمل إعطاكب األ لو اة لت ان الب كنااكمل املتلفقاة بكملعتفياكمل الثقكف اة امل اار ة ا
كعدن ب كنكمل اإلنرتبول لملععكل الفن ة امل ر ة؛
تشذذجي بفااداهنك األعرااكب عفااى التصااد ا عفااى اتتفك ااكمل الد ل ااة امل الصاافة حبعك ااة ال ارتاب الثقااكا ،إ ا مل تيااك
ي ت قرافك ف هك بلد ،تنف ذ حيكمهك ،ت س عك:
 -اتتفك ااة املتلفقااة حبعك ااة املفي ااة الثقكف ااة ا حااكل نشااوب نزاعااكمل م

اافحة ( )1954بر تو وتيف ااك (1954

و،)1999

 اتتفك ة املتلفقة بوسك حظر منم انييامل املفي ة الثقكف ة صكينياهتك نق اتتفك ة املتلفقة حبعك ة الرتاب الثقكا الطب لي اللكمل يف (،)1972 اتتفك ة املتلفقة حبعك ة الرتاب الثقكا املغعوني بكمل ك (،)2001الصفحة
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مفي تهك (،)1970

 اتفك ااة امللهااد الااد يل لتوح ااد القااكنون الااكص املتلفقااة بكملعتفيااكمل الثقكف ااة امل اار ةمشر عة ()1995؛

املصا ندنين بطاار ملا

النظذذر فذذي اسااتخدام اتفك ااة األماام املتحاادن مليكفحااة اجلر ااة املنظعااة عاان الوقن ااة للااكم  ،2000ا إقااكني التحق قااكمل
بشتن ات كني مل املشر بكملعتفيكمل الثقكف ة اجلرا م عن الوقن ة امل الصفة؛
توعيذة القطاك الاكص ،ت سا عك ي ني املازاي اللفات شاار كمل التز اد خبادمكمل اإلنرتنا
مل املشر عة بكألععكل الفن ة ،صوصك خبطر يو اإلنييفكب؛

ملا

لاز ،بلوا اه التنااكنين

النظذ ذذر فذ ذذي يعا اام احلع ااالمل اإلعالم ااة إلب ااالر ال اار الل ااكم بتا اادم ال ا ارتاب الثق ااكا عف ا اى ااد جمعوع ااكمل إنييفكب ا ااة
بكلتهد دامل املرتتبة عفى الصالمل بيف التنكنين مل املشر عة بكملعتفيكمل الثقكف ة يو اإلنييفكب؛
يوصون األمانة العامة لإلنتربول بما يلي:
السذذعي إىل تلز ااز التلااك ن امل ااداي ماام امليكتااه املر ز ااة الوقن ااة مهاازن إنفااك القااكنون املتخصصااة ا رااك ك اادين،
األمر الذ د ؤي إىل تشي فر ة عكمفة يا عة؛
توثيق التلك ن مم منظعة اجلعكنيك اللكمل ة شبية ميكته اتنيتبكط اتساتخبكني ة اإل ف ع اة التكبلاة ااك ا جماكل الارتاب
الثقكا تعرتاض ال فم الثقكف ة امل تونيين/املصدنين الفك لفقكنون عند احلد ي.
------
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