
03-RES-2006-AG  
  1الصفحة 

  
  
  قرار

  
  

  ألنتربول لمكافحة الفسادلإنشاء أآاديمية : الموضوع
  

، البرازيLل   ريLو دي جLانيرو     فLي    75 المنعقدة في دورتها الـ      أنتربول -إن الجمعية العامة للـ م د ش ج         
   ،2006سبتمبر / أيلول22 إلى 19من 

  
لLـِّل مLن فعاليLة إنفLاذ     ، يقفLي أجهLزة الLشرطة    أّن الفساد فLي المؤسLسات العامLة، بمLا فLي ذلLك       إذ تالحظ 

أجهزة الشرطة ومشروعية أدائها لمهامها ويقLوِّض ثقLة الجمهLور فLي القLائمين               /القانون وُيضعف آفاءة قوى   
  على إنفاذ القانون والعدالة،

  
 البلLدان األعLضاء    هذا الفساد يمكن منعه والقضاء عليه لكLن ذلLك يقتLضي مLن                مثل  بأنّ اقتناعا منها و

  دامة ومحددة وقوية يدعمها التعاون الدولي،آافة اتخاذ تدابير مست
  

   بقLLLLLLLLرارات الجمعيLLLLLLLLة العامLLLLLLLLة ذات الLLLLLLLLصلة بمحاربLLLLLLLLة الفLLLLLLLLساد وتحديLLLLLLLLدا تلLLLLLLLLك  وإذ ت<<<<<<<<ذآِّر
 AG-2001-RES-04و) 2000رودس،  (AGN/69/RES/5 و)1999سLLLLيئول،  (AGN/68/RES/4المرقمLLLLة 

  ،)ياوندي (AG-2002-RES-01و) بودابست(
  
 هLذه القLرارات بLدعم        الراسLخ الLذي أعربLت عنLه فLي          البلLدان األعLضاء    التLزام    تضع في اعتبارها   وإذ

 بتفاني الفريLق فLي سLعيه المتواصLل لتوسLيع      وإذ تنوه،  المعني بمكافحة الفساداألنتربولفريق خبراء   جهود  
 لمكافحLة الفLساد علLى الLصعيد العLالمي وآLذلك جهLوده الراميLة إلLى االرتقLاء           األنتربLول مدى وفعالية بLرامج     

  بإجراءات مكافحته إلى مستويات جديدة، 
  

بLشكل خLاص ومLا        بالنLسبة ألجهLزة إنفLاذ القLانون        اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد     بأهمية   وإذ تقرّ 
ورد فيها مLن تLشديد علLى أهميLة التLدريب والتعاضLد الفنLي، وتLشجِّع البلLدان األعLضاء آافLة علLى التLصديق                     

  عليها، 
  

مراعاتLه فLي أي مفهLوم       األعLضاء وبLضرورة      األنتربLول  بالتنوع الثقافي واللغLوي لبلLدان        وإذ تعترف 
  تدريبي آي يكون ناجعا وقابال للتنفيذ، 

  
ألنتربLLول لمكافحLLة  لإنLLشاء أآاديميLLة  " المعنLLون AG-2006-RAP-22 علLLى التقريLLر  وبع<<د اطالعه<<ا 

 مليLLون يLLورو قبLLل افتتLLاح    15ومLLا ورد فيLLه مLLن ضLLرورة الحLLصول علLLى تمويLLل خLLارجي قLLدره        " الفLLساد
 يلها لفترة السنوات الثالث األولLى والتLي ينتظLر بعLدها أن تبلLغ مرحلLة              األآاديمية من أجل تغطية نفقات تشغ     

  ،اإلسناد الذاتي
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  : أّن وإذ تأخذ في اعتبارها
  
 محاربة الفساد ال تزال من أولويات أجهزة إنفاذ القانون، •
 الموظفين المعنيين بمحاربة الفساد يحتاجون إلى مستوى عال من التدريب المتخّصص، •
اتفاقيLLة األمLLم المتحLLدة ل مكافحLLة الفLLساد يتعLLين أن يطLLوَّر ويحLLدَّد وفقLLا لمعLLايير التLLدريب فLLي مجLLا •

 ،لمكافحة الفساد
 

  لذا
  

   في فيينا، النمسا،ألنتربول لمكافحة الفسادلإنشاء أآاديمية على  توافق
  

ة  باسم المنظمة، باتخاذ جميLع االحتياطLات الالزمLة لLضمان اسLتمراري             ،أمانة األنتربول العامة   تكلـّف
  األآاديمية،

  
  . إبقاءها مطلعة على جميع التطورات ذات الصلة باألآاديميةتطلب

  
  
  
  اعتِمد


