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هـــــانوي يف 

   نـُقِّــــح يف 

 يف الـــدورة 
19،  

ات واليـــة 

 وال ســيما 

ه)، الـــذي 

ويب بشــأن 
ساســي إىل 

 التنفيذيــة 

للمنظمــة  

 األساسي 
ب عليهما 

ىل األمانــة 

 د

011-RES-15

  

ـــــ يف 80 ـا الــــــر

كها التأسيســــي

رتبـــول) اعُتمـــد 
956  زيران/يونيو

ظمـــة دوليـــة ذا
  ا األعضاء،

وليــة األخــرى، 

رتبـــول وحيـــاده
 ل،

إلقليمــي األورو
مي القــانون األس

لعامــة واللجنــة

ا دوليــا ُمنِشــئا

طبيعة القانون 
 دون أن ترتتب

ي لإلنرتبــول إىل

اعُتمد

5 

 األمم املتحدة

يف دور جملتمعـــــة
2011،  

وبــــأن صــــّكه 1

 اجلنائيـــة (اإلنرت
حز 13إىل  7ن 

رتبـــول بأنـــه منظ
ا صل عن بلدا
احلكوميــة الدو

ســـتقاللية اإلنرت
اسي لإلنرتبول
ة عــن املــؤمتر اإل

بتقــدميا املــؤمتر 

ا اجلمعيــة ا شأ

أن يُعتــرب اتفاقــا

ه سيوضحان ط
 األخرى، من 

  ره؛
قــانون األساســي

  ة.

من ميثاق ا 10

)، اجملنرتبـــــولاإل
 الثاين/نوفمرب 

923 يف عــــام 

دوليـــة للشـــرطة
نا يف الفرتة من

يعـــّرف اإلنرت 19
منفص ت وجود

ة واملنظمــات 
  ال،

بيـــان لتأكيـــد ا
 القانون األسا

ERC الصــادرة
وصــي مبوجبهــا

أنشعاملة اليت 

إلنرتبــول جيــب أ

 املتحدة ونشره
انات الدولية 

لتسجيله ونشر
جــل تقــدمي الق
 األمم املتحدة

  قرار

02جب املادة 

رطة اجلنائيـــــة (ا
تشرين  3 إىل 

ائيــــة أنشــــئت 

يـــد للمنظمـــة الد
 املنعقدة يف فيين

956ســـي لعـــام 

وذات ،ية دولية
يئــات القضــائية
ا دوليا مستقال

AG-2006 بي)
ة املكّرسني يف 
C-2010-REC

، الــيت يوملتحــدة

ا األفرقة الع جر

 األساســي لإل

ل لدى األمم 
ضاء ومع الكيا

ألمم املتحدة 
 الالزمــة مــن أج

من ميثاق 102

 لإلنرتبول مبوج

الدوليـــــة للشـــــرط
األول/أكتوبر 
ة للشــــرطة اجلنا

ألساســـي اجلديــ
شرطة اجلنائية، 
قـــانون األساس
شخصية قانونية
ت واحملــاكم واهلي
ها كيانا قانونيا

RES-04-6ر 

د واالستقاللية
C-02التوصــية 

لــدى األمــم املت

لسابقة اليت أج

ىل أن القــانون 

ساسي لإلنرتبول
ا األعض ع بلدا

  ضاء؛
إلنرتبول إىل األ
مجيــع اخلطــوات
2وفقا للمادة 

نون األساسي

مـــــة للمنظمـــــة ا
تشرين ا  31ن 

لجنــــة الدوليــــة
  

بـــأن القـــانون األ
جنة الدولية للش

أن الق عتبارهـــا
شوهلا ، ا صة

 أن احلكومــات
املنظمة بصفته

القـــرا عتبارهـــا
ة مبدأي احلياد

اأيضــا  عتبارهــا
ســي لإلنرتبــول ل

  ونشره،
 بالدراسات الس

وء مــا تقــّدم، إىل
  إلنرتبول)؛

ل القانون األسا
ون املنظمة مع
 للبلدان األعض

ساسي لإلون األ
عامــة باختــاذ مج
سجيله ونشره 

تسجيل القان: 

اجلمعيـــــة العام 
) يف الفرتة من

ــــذّكر بــــأن الل  ت
 ، 1946و 19

أيضـــا ب ذ تـــذّكر
معية العامة للج
ذ تضـــع فـــي اع
ا اخلاص هلا هيئا

على تشدد  ذ
باحدة، تعرتف 
ذ تضـــع فـــي ا
 اجلمعية العامة
ذ تضع في اع
قــانون األساس
حدة لتسجيله و

علما  ذ تحيط
  عامة،

يف ضــوءلــص، 
شرطة اجلنائية (ا

أن تسجيل بر
ويسّهالن تعاو
ضافية بالنسبة 

تقدمي القانو رر
األمانــة الع ّلف

مم املتحدة لتس

 

 

  
الموضوع:

  
إن 

نام) (فييت
إذ ت

939عامي 

وإذ
للجم 25  الـ

وإذ
هلواضحة، 
وإذ
األمم املتح
وإذ
أّكدت به 
وإذ
الق تســجيل

األمم املتح
وإذ
واألمانة الع
تخل
الدولية للش
تعتب
لإلنرتبول و
إض واجبات

تقّرر
تكّل
العامة لألم

  


