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GA-2017-86-RES-07 

 

واملركز الدويل لدراسة صوو  وتورميم  مذكرة تفاهم بني املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )اإلنرتبول(: مشروع الموضوع
 )إيكروم( املمتلكات الثقافية

 
د بيجوني )الصوني(  86إ  اجلمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )اإلنرتبوول(  اتتمعوة د رور وا الوو 

  2017أيلول/سبتمرب  29إىل  26د الفرتة من 

 من قانو  املنظمة األساسي  41املارة  إذ تضع في اعتبارها

 من نظام معاملة البيانات   27املارة  وإذ تضع في اعتبارها

إزاء هنب املمتلكوات الثقافيوة و ريب وا وي سويما د البلودا  الوه توارو  كووار  طبيعيوة أو  وإذ يساورها القلق
 نزاعات مسلحة  وما يستتبع ا من اجتار عاملي هبا 

 العواع علول الصوعد مبختلف اجل ور اله يبذهلا اإلنرتبوول مون أروو صوو  الورتا  الثقواد وفايتو  د وإذ تذكر
الوطين واإلقليمي والدويل  وخمتلف املباررات وحلقوات العموو الوه نظم وا اإلنرتبوول لتودريب أفورار الشورطة واجلموار  

 املعنيني هبذا اتال 

( اللووووذين يوووودعوا  2017) 2347( و2015) 2199بقوووورارس الوووول األموووون التوووواب  ل مووووم املتحوووودة  وإذ تذذذذذكر
الوودول األعءوواء د األمووم املتحوودة د ر ورهووا الراميووة إىل إىل مسوواعدة  األخوورا املعنيووةدوليووة املنظمووات الو إلنرتبووول ا

  املمتلكات الثقافية وايجتار هبا جبمي  أشكال وهنب من  ومكافحة تدمري 

د  الووه تكووو  أ  منوو  ومكافحووة ايجتووار رووري املشووروع باملمتلكووات الثقافيووة واجلوورائم  ات الصوولة  وإذ تذذكر 
 ا عرب وطنية  ميكن تعزيزمها إىل حد بعيد بالتعاو  الدويل من خالل تبارل املعارف واخلربات معظم 

حبارة اإلنرتبول إىل أ  جيد شركاء روليني رودرا لودعم بلدانو  األعءواء د  وديد قاعودة بيانوات  وإذ تسّلم
 املسروقة ومصارر ا واسرترارها اإلنرتبول ل عمال الفنية املسروقة من أرو  ديد أماكن املمتلكات الثقافية 

أ  إيكوووروم هووو منظموووة روليووة مشووورتكة بوووني ااكومووات تشوووكو مركووزا عامليوووا للخووربات مووون أروووو  وإذ تالحذذ 
 حفظ الرتا  الثقاد  وتءطل  بدور هام د حفظ املمتلكات الثقافية وترميم ا د أحناء العاع 
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 بأ  خربات ومعارف اإلنرتبول وإيكروم يكّمو بعء ا اآلخر وتفيد كال الطرفني  وإذ تقرّ 

بناء علل  لك أ  من املستصوب أ  يقيم اإلنرتبول وإيكروم إطارا للتعاو  من أرو  قيو  التورزر وإذ تكر  
رائم الوه تسوت دف وتعزيز تبارل املعارف واملعلومات والدعم لتنفيذ م ام و قي  أهداف كوو من موا د مكافحوة اجلو

 املمتلكات الثقافية 

يعرض مسورة مذكرة تفاهم بني املنظموة الدوليوة للشورطة الذس  GA-2017-86-REP-08التقرير  درستوقك 
  )إيكروم( واملركز الدويل لدراسة صو  وترميم املمتلكات الثقافيةاجلنائية )اإلنرتبول( 

تتفو  مو  أهوداف  GA-2017-86-REP-08للتقريور  1أ  مسورة مذكرة التفواهم الوواررة د التوذييو  وإذ تعتبر
 املنظمة وأنشطت ا 

 ؛GA-2017-86-REP-08للتقرير  1مسورة مذكرة التفاهم الواررة د التذييو  توافق على

 ل مني العام د توقيع . تأذن
 

 اعُتمك
 


