استنتاجات
االجتماع الثالث عشر لفريق خبراء اإلنتربول المعني بالممتلكات الثقافية المسروقة
ليون (فرنسا) 9 - 8 ،آذار/مارس 2016
إن املشاركني يف االجتماا الاالا عشار لفرقاخ اا اإل اإلنرتباول املاام باملمتالااا الاقافراة املاارعقة املياقاد يف لراون
(فرناا) قومي  8ع 9آذار/مارس 2016
إذ يق ر رررون باجل ا اادعا التام ا ااة لتوص ا ااراا االجتم ا ااا الا ا اااي عش ا اار لفرق ا ااخ اق ا ا اإل املياق ا ااد يف لر ا ااون ق ا ااومي
حزقران/قونرو 2015
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وإذ يدركون اقطر الشدقد الذي قتهدد الرتاث الاقايف عاى املدا الطوقا جاراإل اللاوارث الطيراراة ع االراطراباا
املدنرااة ع اليزاعاااا املااااحة عازاقااد عاادد قراااقا ساارقة املمتالاااا الاقافرااة عاالهبااار لااي املشاارع ااا يف الادقااد ما
املياطخ يف الاامل ال سرما يف الشرق األعسط عمشال فرققرا
وإذ يأخر ر ر ون ف ر رري االعتب ر ررار القا ا اراراا الا ا ا ص ا اادرا م ا ااوارا عا ا ا األما ا ا املتح ا ااد عاصوص ا ااا الق ا ا ارارق
ع )2015( 2199املتااقني بالتهدقداا ال اطرحها األعمال اإلرهابرة عاى الااالم عاألما الادعلرني عقارار اجلماراة
الاامة لألم املتحد  )2015( 281/69املتااخ بإنقاذ الرتاث الاقاايف يف الااراق عقارار اجلماراة الااماة لألما املتحاد
 )2014( 196/69املتاا ااخ باملي اااده التوجرهر ااة الدعلر ااة مليا ا اجلر ااة عحتقر ااخ الادال ااة اجليا ر ااة يف م ااا قتاا ااخ باالهب ااار
باملمتالاا الاقافرة عاجلرا األارا ذاا الصاة
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وإذ يأخر ون فرري االعتبررار ي ررا قارار ال ملااان األعرع املااور  30نراااان /برق  2015املتااااخ بتاادمي املواقا الاقافرااة
عاى قد الدعلة اإلسالمرة يف الاراق عالشام /ايظر داعش ())2015/2649(RSP
وإذ يعترف ررون بر اارعر اعتم اااد اش ارقااا عطير ااة متش اادد قماق ااة الا ارتاث الاق ااايف عاملواإلم ااة ب ااني القا اوانني يف تاا ا
اليادان عمبزاقا اطيرخ الصلوك القانونرة الدعلرة يف هذا اجملال عاى حنو قتا باللفاإل
وإذ يعترفررون مبزاقااا ع ةرااة اافاقرااة الرونااالو لاااام  1970عاافاقرااة املاهااد الاادعي لتوحرااد القااانون اقااا لاااام
كأساااس قااانوي مللافحااة االهبااار لااي املشاارع باملمتالاااا الاقافرااة عاافاقرااة األما املتحااد مللافحااة اجلر ااة امليظمااة
ع ا الوطيرااة عكااذلز مبزاقااا ع ةرااة ايااادل فر ا املمارساااا عاازقااز التااااعن املرااداي مللافحااة االهب اار لااي املشاارع
باملمتالاا الاقافرة عبشل اا بني جهز إنفااذ القاانون عالروناالو عاملاهادالادعيلتوحرادالقاانوناقاا
عملتب األم املتحد املام باملخدراا عاجلر ة عميظمة اجلمارك الااملرة ،عاجملاس الدعي لامتاح عاإلنرتبول،

1995

اإلنرتبول -لالستخدام الرمسي فقط
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االجتما الاال عشر لفرقخ ا اإل اإلنرتبول املام باملمتالاا الاقافرة املارعقة
استيتاجاا

يشجعون البلدان األع اء في اإلنتربول على:
مواص ررلة جهودها اا لتطير ااخ مقتر ااراا قا ارار ا ااس األما ا  )2015( 2199املتاا ااخ باملمتال اااا الاقافر ااة عاأللا ارا
األارا ذاا األةرة األثرقة عالتارخيرة عالاقافرة عالاامرة اليادر عالدقيرة ال نُقات عاى حنو لي مشارع ما الااراق
ميذ  6آب /لاطس  1990عم سورقا ميذ  15آذار/مارس 2011؛
جمع اليراناا املتااقة باارقة عرايط املمتالااا الاقافراة وتبادلهرا ما امليظمااا املختصاة ععياد االقترااإل إجاراإل
اليحوث بشأن اجلهاا الرالاة يف االهبار لي املشرع ا عاألسالرب الاماراارة ال ااتخدمها؛
استخدام قدراا اإلنرتبول (قاعد براناا اإلنرتبول لألعمال الفيرة املارعقة عماصاخ ها األعماال الفيراة املاارعقة
الا يااري اليحا عيهااا عاليشاراا علااي ذلااز) لتازقااز التااااعن الشاارطي يف ملافحااة االهبااار لااي املشاارع بالاااا
الاقافرة عاجلرا ذاا الصاة يف الاامل مج عال سرما إذا كانت مرايطاة باجلر اة امليظماة عاإلرهااب عساا ر األدعاا
الامارااة املتاحااة ألجهااز إنفاااذ القااانون كالقا مااة اقم اراإل الصااادر ع ا اجملاااس الاادعي لامتاااح بشااأن املمتالاااا
الاقافرة املاررة لاخطر علي ذلز؛
إي ر ء علوقااة ااصااة لتفتاارش األل ارا عاااى اقاادعد عيف األس اواق الوطيرااة لألعمااال الفيرااة يف ك ا ميهااا علر اايط
املمتالاااا املاااي لاشاايهاا ال ساارما القادمااة ما الااراق عسااورقا؛ ع(ااذا ال اار (ع اااذا يف االعتيااار لافقاار  17ما
الق ارار  2199الص اادر ع ا اااس األم ا لألم ا املتحااد ال ا اشااي إن ن اإلنرتبااول عالرونااالو ملاف اان باسااتااد
األلرا امليهوبة عاملارعقة م سورقا عالاراق عاى حنو آم يف املاتقي ) قُطاب م اليادان األعرااإل يف اإلنرتباول
ن حتر إن األمانة الااماة بشال مياتظ املااومااا املتااقاة باالقط الاقافراة ما دعن املاااس مبارقااا التحقرقااا
احملتماة.
يوصون اإلنتربول والمنظمات الشريكة له بما يلي:
رم نطاق عالقة ك ميها توفير دع اا

لايادان االل فرتاا األزماا عما بادها عفقا الحتراجاهتا احملدد ؛

عمتاشرا م دعر ك ميها قرا توفير مااعد اقيرة لتوعرة املوظفني ذعي الصاة عبياإل قادراهت مباا يف ذلاز جهاز
اجلمااارك عالشاارطة عهرااااا االدعاااإل الاااام عالقراااإل عاراامني ااااز املااااعد عيص ارا ذا صاااة بااالرعابط احملتماااة بااني
االهبار باملمتالااا الاقافراة عمتوقا اإلرهااب ع اصاة يف ماا قتاااخ باالاراق عساورقا عفقاا لقارار ااس األما 2199
( )2015عيف ما قتااخ قرا باريرا عالرم ؛
ميا ااخ م ا ا جا ا اقص ااول عا ااى بران اااا إحص ااا رة عا ا اجلا ارا املتص اااة
تكثي ر ر جهوده ااا يف اليحا ا عا ا أ ااحل ع
باملمتالاا الاقافرة الون كار مشوال عااااقا عموثوقرة؛
تشررجيع باااداأا األعراااإل عاااى التصاادقخ عاااى االافاقراااا الدعلرااة ذاا الصاااة اماقااة ال ارتاث الاقااايف إذا مل ال ا
دعال طرافا فرها باد عايفرذ حلامها؛
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االجتما الاال عشر لفرقخ ا اإل اإلنرتبول املام باملمتالاا الاقافرة املارعقة
استيتاجاا

النظررر فرري اسااتخدام اافاقرااة األما املتحااد مللافحااة اجلر ااة امليظمااة ع ا الوطيرااة م ا جا اازقااز التااااعن الاادعي يف
ال التحقرخ يف االهبار باملمتالاا الاقافرة عاجلرا األارا ذاا الصاة عمالحقة مراليرهاا عحمااكمته عكاذلز
يف ال اليح ع املمتالاا الاقافرة عريطها عمصادرهتا عاسرتجاعها؛
توعيرة القطاا اقاا عال سارما ُدعر املازاد الااام عشاركاا التزعقاد ادماا اإلنرتناات علاي ذلاز باواقاب التاااار
لااي املشاارععة باملمتالاااا الاقافرااة عاصوصااا طاار متوق ا اإلرهاااب عاشاااراها عاااى االسااتخدام امليااتظ لقاعااد
براناا اإلنرتبول لألعمال الفيرة املارعقة لاتحقخ م األلرا الاقافرة املريوطة ع املارعرة لاير ؛
التشررجيع عاااى إنشاااإل عحااد شاارطة متخصصااة هااز بقاعااد براناااا عطيرااة موص اولة بقاعااد براناااا اإلنرتبااول يف
اليادان ال افتقر إن ما ااز الوحد عصرانة الوحداا املتخصصة القا مة عدعمها.
يوصون األمانة العامة لإلنتربول بما يلي:
السررعي إن اازقااز التااااعن املرااداي يف قراااقا حمادد ما امللااااب املركزقااة الوطير اة ع جهااز إنفاااذ القااانون املتخصصااة
األمر الذي قد قودي إن اشلر فرقة عاماة دا مة؛
بحرث إملانراة اطااوقر الوساا التليولوجرااة امليتلار (بر رااا عاااى ا(ااا اليقااال علاي ذلاز) لاادع جهاز إنفاااذ
القااانون عسااا ر اجلهاااا املايرااة الدعلرااة يف عماهمااا الرااومي لتيرااان مصاادر املمتالاااا الاقافرااة (س اواإل كاناات مااارعقة
ع ال)؛
تسهيل اليح ع األلرا الاقافراة املاارعقة ما امليااطخ الا اشاهد زمااا بتخصارل فقار عااى موقا اإلنرتباول
الامااومي عاااى الوقااب لألل ارا املااارعقة ما لريرااا عاملاااااة يف قاعااد براناااا اإلنرتبااول لألعمااال الفيرااة املااارعقة
عاى لرار ما جرا بالياية لأللرا املارعقة م ف اناتان عالاراق عسورقا؛
توثيق التااعن م ميظمة اجلمارك الااملرة العرتا
سرما م االل شيلة ركرو (.)ARCHEO

الاا الاقافرة املاتورد /املصدر االفاا لاقاانون عياد اقادعد ال
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