حماية التراث الثقافي

مشاريع شرطية تركز على المستقبل
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فــي ســعيها المتواصــل لدعــم المنظمــات الدوليــة مــن أجــل
تعزيــز المجتمــع الدولــي ،تقــوم اإلمــارات العربيــة المتحــدة
 مــن خــال مؤسســة اإلنتربــول مــن أجــل عالــم أكثــر أمانــً -بتمويــل ســبعة مشــاريع لإلنتربــول فــي ســبعة مجــاالت م ّتصلــة
بالجريمــة ،بمــا فــي ذلــك مكافحــة اإلرهــاب ،والجريمة الســيبرية،
واإل ّتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات ،والســلع غيــر المشــروعة
والصحــة العالميــة ،وســرقة المركبــات ،والمجتمعــات المعرّ ضــة
وحمايــة التــراث الثقافــي.

مؤسســة اإلنتربــول مــن أجــل عالــم أكثــر أمانــً هــي نقطــة
تضــم جهودهــا
االلتقــاء للمنظمــات المتقاربــة التفكيــر التــي
ّ
ـجع
الــى اإلنتربــول لالســتجابة لتحديــات جرائــم اليــوم .وهــي تشـ ّ
االلتــزام الدولــي والشــراكة مــع القطــاع الخــاص مــن أجــل
حمايــة المواطنيــن ،والبنــى التحتيــة ،والشــركات ،واالســتثمارات
ّ
المنظمة.
مــن تهديــدات اإلرهــاب والجريمــة الســيبرية والجريمــة

حماية التراث الثقافي

اإلشـكــالـيـات

تشــكل الملكيــة الثقافيــة جــزءا ال يتجــزأ مــن
تــراث البلــدان وتاريــخ الحضــارة .غيــر أن ظاهــرة
تدميــر التــراث الثقافــي فــي العالــم اشــتدت
إلــى حــد بعيــد أثنــاء العقــد المنصــرم نتيجــة
للصراعــات المســلحة وتعرضــت الممتلــكات
الثقافيــة للســلب المنظــم وعمليــات االتجــار
بهــا وبيعهــا بشــكل غيــر شــرعي .ويمكــن
أن تــدر هــذه الممتلــكات علــى اإلرهابييــن
وعصابــات الجريمــة المنظمــة إيــرادات ذات
شــأن تســاعدهم علــى تجنيــد أعضــاء جــدد
وتعزيــز قدراتهــم فــي الميــدان .ويقــال إن
ســلب التــراث الثقافــي ،إلــى جانــب بيــع
النفــط واالختطــاف للحصــول علــى فديــة،
يشــكل أكثــر مصــادر الدخــل شــيوعا وربحيــة
للمجموعــات اإلرهابيــة.
ومنطقــة الشــرق األوســط تحديــدا تتضــرر أكثــر
مــن غيرهــا مــن هــذه الظاهــرة مــع أنهــا تشــمل
مناطــق أخــرى مــن بينهــا شــمال وغــرب أفريقيــا
وآســيا الوســطى .فالصراعــات الدائــرة فــي
العــراق وســوريا تشــكل تربــة خصبــة لتدميــر
الممتلــكات الثقافيــة ونهبهــا واالتجــار بهــا.

وفــي حيــن تســتحيل معرفــة العــدد الدقيــق
للممتلــكات األثريــة التــي اسـ ُتهدفت أو التكلفــة
يقــدر
الدقيقــة لالتجــار بالممتلــكات الثقافيــة،
َّ
بــأن مئــات اآلالف مــن القطــع األثريــة قــد
اســتخرجتها مــن مكانهــا ونقلتهــا إلــى أماكــن
أخــرى منظمــات إجراميــة ومجموعــات إرهابيــة.
وعلــى الرغــم مــن مصــادرة آالف مــن هــذه
القطــع األثريــة فــي أوروبــا ،بمعظمهــا علــى
الحــدود التركيــة ،ال يــزال العديــد منهــا يمــر
بــدون حســيب وال رقيــب.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يســتهدف اللصــوص
أعمــاال فنيــة ذات قيمــة لتمويــل مشــاريعهم
اإلجراميــة .ومــا يحــرك االتجــار غيــر المشــروع
باألعمــال الفنيــة هــو الطلــب عليهــا فــي ســوق
وتحســن
األعمــال الفنيــة والحــدود المفتوحــة
ّ
نظــم النقــل وانعــدام االســتقرار السياســي فــي
بعــض البلــدان.
ومــن دواعــي القلــق األخــرى عــدم قــدرة جهــات
مــن القطــاع الخــاص ،مــن بينهــا المتاحــف
والمؤسســات ،علــى التحقــق فــي قاعــدة بيانــات
اإلنتربــول العالميــة لألعمــال الفنيــة المســروقة
ممــا إذا كان العمــل الفنــي الــذي ترغــب فــي
شــرائه مســروقا.

دور اإلنتربول
قاعدة بيانات فريدة
للمســاعدة فــي مكافحــة الســرقة واالتجــار بالتــراث
الثقافــي واألعمــال الفنيــة ،أعــد اإلنتربــول قاعــدة
بيانــات عالميــة لألعمــال الفنيــة المســروقة ويدعــم
البلــدان األعضــاء فــي ســياق التحقيقــات الدوليــة
التــي تســاعد علــى الكشــف عــن هويــة المجرميــن
المســؤولين عــن تدميــر المواقــع األثريــة الثقافيــة
وشــل حركتهــم.
وتشــتمل قاعــدة البيانــات حاليــا علــى  50,000قيــد
قدمتهــا مكاتــب اإلنتربــول المركزيــة الوطنيــة .لكــن
المعلومــات الــواردة مــن بعــض البلــدان  -مثــل
الصيــن والهنــد وبعــض البلــدان األفريقيــة  -محدودة
وال تعكــس تمامــا العــدد اإلجمالــي لألعمــال الفنيــة
المســروقة عالميــا.

وأقــرت األمــم المتحــدة بأهميــة قاعــدة بيانــات
اإلنتربــول لألعمــال الفنيــة المســروقة ،وهــذا مــا
جســده مؤخــرا فريــق مجلــس األمــن المعنــي
ّ
برصــد العقوبــات المفروضــة علــى الدولــة اإلســامية
وتنظيــم القاعــدة وحركــة طالبــان فــي مــا يلــي'' :في
ضــوء اشــتداد احتمــاالت تمويــل اإلرهــاب مــن االتجــار
غيــر الشــرعي بالملكيــة الثقافيــة ،يوصــي فريــق
الرصــد بــأن توجــه اللجنــة رســائل خطيــة إلــى الــدول
األعضــاء لتشــجيعها علــى القيــام بانتظــام بتحديــث
قاعــدة بيانــات اإلنتربــول لألعمــال الفنيــة المســروقة
عبــر تضمينهــا معلومــات مفصلــة عــن القطــع
ســرقت مــن العــراق والجمهوريــة
األثريــة التــي ُ
العربيــة الســورية وليبيــا وتمــت مصادرتهــا''.
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نوع من األشياء
مفصلة في
قاعدة البيانات

دولة تساهم
في قاعدة البيانات

الجامعات

50,000

المتاحف
دور المزاد

الصحفيين

عمل فني مسجل
في قاعدة البيانات

الشرطة
تجار الفن

يمكنهم الوصول
إلى قاعدة البيانات

34,000
عدد عمليات
البحث في 2016

متصل ،متبادل ،مطور
وينظــم اإلنتربــول مؤتمــرات دوليــة ودورات
تدريبيــة تضــم أفــرادا مــن الشــرطة والجمــارك
وجهــات معنيــة مــن عالــم الفنــون لتبــادل
البيانــات والمعلومــات وأفضــل الممارســات.
ّ
ووقــع اإلنتربــول اتفاقــات مــع اليونســكو
ومنظمــة الجمــارك العالميــة والمجلــس
الدولــي للمتاحــف لتكثيــف عمليــات المكافحــة
العالميــة للســرقة واالتجــار باألعمــال الفنيــة.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،هــو يحافــظ علــى
عالقــات عمــل وثيقــة مــع منظمــات دوليــة
معنيــة أخــرى لبــذل مــا أمكــن مــن جهــود
لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة ،مــن بينهــا
مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات

والجريمــة ويوروبــول ومنظمــة األمــن والتعــاون
فــي أوروبــا والمركــز الدولــي لدراســة كيفيــة
صــون وترميــم الممتلــكات الثقافيــة.
واإلنتربــول يبحــث دومــا عــن تعزيــز الدعــم
المقــدم إلــى البلــدان األعضــاء واســتحداث
َّ
أدوات جديــدة للمســاعدة فــي الحيلولــة دون
ســرقة الممتلــكات الثقافيــة واالتجــار بهــا وفــي
التحقيــق فــي ســرقتها واالتجــار بهــا ،ويمضــي
فــي تشــجيع البلــدان علــى تشــكيل وحــدات
شــرطة متخصصــة وقواعــد بيانــات وطنيــة
خاصــة باآلثــار المســروقة والمفقــودة بغيــة
مكافحــة الجرائــم التــي تســتهدف التــراث
الثقافــي.

الخطوات المستقبلية

تحديث وظائف قاعدة بيانات اإلنتربول
تشــكل قاعــدة بيانــات اإلنتربــول لألعمــال الفنيــة
المســروقة أداة فاعلــة ،لكــن أي تحســينات
يُقتــرح إدخالهــا عليهــا تعــزز فائدتهــا وتوســع
نطــاق الوصــول إليهــا عالميــا.
تحديــث وظائــف قاعــدة بيانــات اإلنتربــول
لألعمــال الفنيــة المســروقة ال بــد مــن تحســين
القــدرة علــى تحميــل الصــور وتخزينهــا
واســتخدامها ضمــن قاعــدة بيانــات اإلنتربــول
لألعمــال الفنيــة المســروقة فــي ســبيل
حمايــة التــراث الثقافــي .وتحقيقــا لذلــك ،بــدأ
العمــل علــى تحديــث قاعــدة البيانــات هــذه
ليتســنى التعــرف علــى الصــور الثالثيــة األبعــاد
واســتخدامها وتخزينهــا ،إذ إن ثمــة صــورا
عديــدة لمواقــع أثريــة ُأعــدت باســتخدام التقنية
الثالثيــة األبعــاد .واســتخدام هــذه الصــور يمكــن
أن يقلــص الحاجــة إلــى إضافــة نصــوص مكتوبة
مــن البلــدان الناطقــة باللغــة العربيــة ،وبالتالــي
يتقلــص الوقــت الــازم للترجمــة ويســهل علــى
جميــع المســتخدمين االطــاع علــى النتائــج.

ولمعالجــة مشــكلة نقــص المعلومــات
عــن الممتلــكات الثقافيــة واألعمــال الفنيــة
الموجــودة لــدى هــواة جمعهــا ،يســتحدث
اإلنتربــول التكنولوجيــا التــي تســمح لهــواة
جمــع األعمــال الفنيــة بمــلء االســتمارة
الموحــدة الدوليــة علــى اإلنترنــت والمشــار إليهــا
باســم ’’ .‘‘Object IDوتتضمــن هــذه االســتمارة
الموحــدة جميــع المعلومــات الهامــة ذات
الصلــة بالقطعــة األثريــة أو الفنيــة والممكــن
تزويــد أجهــزة إنفــاذ القانــون بهــا فــي حــال
ســرقتها ،ممــا يعــزز فــرص اســتعادتها.
ّ
تمكــن اإلنتربــول مــن إعــداد
وهــذه التحســينات
إحصــاءات موثــوق بهــا لمعرفــة أبــرز طــرق
التهريــب والكشــف عــن الجماعــات اإلجراميــة
واإلرهابيــة الضالعــة فــي تهريــب األعمــال الفنية
والقطــع األثريــة المســروقة.

استحداث تطبيق خاص باألجهزة النقالة
ســرقت
كل مــا فــي وســع الشــرطة فعلــه إذا ُ
قطعــة فنيــة هــو إضافــة هــذه القطعــة إلــى
قاعــدة بيانــات اإلنتربــول إذا كانــت تمتلــك التفاصيــل
الالزمــة لوصفهــا بدقــة :حجمهــا والفنــان الــذي
صنعــت منهــا
صنعهــا وتاريــخ صنعهــا والمــادة التــي ُ
وغيــر ذلــك .غيــر أن العديــد مــن المتاحــف وهــواة
يحــدث
جمــع األعمــال الفنيــة والقطــع األثريــة ال
ّ
المعلومــات المتعلقــة بمــا يمتلكــه منهــا وال يحتفــظ
بقائمــة دقيقــة عنهــا ،وبالتالــي يصعــب تقديــم
ســرقت.
أوصــاف مفصلــة كافيــة عــن أي منهــا إذا ُ
واإلنتربــول فــي صــدد اســتحداث تطبيــق خــاص
باألجهــزة النقالــة يتيــح للمتاحــف ومالكــي
مجموعــات كبيــرة مــن األعمــال الفنيــة والقطــع
األثريــة إعــداد فهــرس يب ّيــن مــا لديهــا مــن موجــودات
 بمــا فــي ذلــك صــور لهــا  -يمكــن إضافتهــا بســرعةوســهولة إلــى قاعــدة بيانــات اإلنتربــول فــي حالــة
ســرقتها.

وســيركز هــذا التطبيــق أوال علــى البلــدان التــي ال
تمتلــك حاليــا قوائــم بتراثهــا الثقافــي وخاصــة
فــي أفريقيــا والشــرق األوســط .واإلنتربــول ،مــن
خــال دورات تدريبيــة مصممــة وفقــا لالحتياجــات،
سيســاعد مالكــي مجموعــات مــن القطــع األثريــة
واألعمــال الفنيــة علــى اســتخدام التطبيــق إلعــداد
قائمــة بهــا.
وعــاوة علــى ذلــك ،ســيتيح هــذا التطبيــق للشــرطة
وتجــار األعمــال
والجمــارك وهــواة جمــع التحــف
ّ
الفنيــة التحقــق علــى الفــور ،باســتخدام جهــاز نقــال،
ممــا إذا كانــت قطعــة فنيــة أو أثريــة مــا مســجلة
فــي قاعــدة بيانــات اإلنتربــول كقطعــة مســروقة أو
كقطعــة لــم يطالــب بهــا أحــد.

www.interpol.int

