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 1 قرار رقم
GA-2017-86-RES-01 

 
 نظام االنضمام إىل اإلنرتبول: الموضوع
 

يف بيجـ  )هوورةـة  86إّن اجلمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )اإلنرتبول(، اجملتمعة يف دورهتا الــ 
 ،2017 سبتمربأةلول/ 29إىل  26الص  الشعبية( يف الفرتة من 

التقرةر املقـدمم مـن الدـيد زـانر لورةـت، مدتشـار املنظمـة، سـول دراسـة نظـام االنضـمام إذ تضع في اعتبارها 
 بناًء على طلب اللجنة التنفيذةة؛ إىل اإلنرتبول

اســتنتاا املدتشــار، اســتناداً إىل ألراء اامانــة العامــة، واللجنــة التنفيذةــة، وردود أعضــاء اإلنرتبــول،  وإذ تسجج  
والتحليــت املفصــت لمسذــام صاة الصــلة بالقــانون ااساســ ، الــذب ةفيــد بــين أندــب طرةقــة لتحقيــ   ــفا ية املعــاة  

 العامة قراراً تفد ةاً؛وإجراءاة االنضمام إىل اإلنرتبول ووضوسوا ز  بين تعتمد اجلمعية 

 )بايل 85الذب اعتمدته اجلمعية العامة لإلنرتبول يف دورهتا الـ  AG-2016-RES-01 إىل القراروإذ تشير 
مقرتساة  86( سيث طُلب من اللجنة التنفيذةة أن تقّدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الـ 2016، )إندونيديا(

 لتحد  نظام االنضمام إىل اإلنرتبول؛

أةـدة االسـتنتاجاة الـل صلُـي إليوـا املدتشـار و ّصـلوا  194اللجنـة التنفيذةـة يف دورهتـا الــ  أنوإذ تالحظ 
 يف تقرةره؛

 ما ةل : تقرر
 19تيليد القرار الذب اعتمدته اجلمعية العامة يف اجتماعوا يف رةو دب جان و )الربازةت( يف الفرتة من  .1

بيان لتيليد استقاللية ’’( بعنوان AG-2006-RES-04) 75يف دورهتا الـ  2006/سبتمرب أةلول 22إىل 
 ؛‘‘اإلنرتبول وسياده

ــر علــى أنــه مــن  4يف املــادة  ‘‘بلــد’’تيليــد أن مصــ ل   .2 وأن ةذــون  ‘‘دولــة’’القــانون ااساســ  سيفدل
 ؛2017أةلول/سبتمرب  27ليعضاء يف املنظمة اعتباراً من   ‘‘للدول’’االنضمام إىل اإلنرتبول مفتوساً 

 (؛1املر   اعتماد املبادئ التوجيوية اآلتية ل لباة االنضمام إىل اإلنرتبول )راجع  .3

اعتمــــاد اإلجــــراءاة اآلتيــــة لالنضــــمام إىل اإلنرتبــــول مــــن أجــــت تعرةــــر  ــــفا ية النظــــام واتدــــاقه )راجــــع  .4
 (.2 املر  
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 1المرفق 
 المبادئ التوجيهية لطلبات االنضمام إلى اإلنتربول

ترمــ  زــذه املبــادئ التوجيويــة إىل مدــاعدة البلــدان املقدضمــة ل لــب االنضــمام إىل اإلنرتبــول يف إعــداد طلباهتــا  ــد  
حتقي  الشفا ية واالتداق والوضوح يف نظام االنضمام إىل املنظمـة. وإصا   اتبـاا املبـادئ التوجيويـة، سيدـاعد صلـ  

 عية العامة لإلنرتبول يف إجراء تقييماهتا بصفتوا أجورة يف املنظمة.أةضاً اامانة العامة واللجنة التنفيذةة واجلم

وةنبغ  أن ةذون مفووماً بشذت واض  أن البلدان املقدضمة ل لـب االنضـمام كلـ  سرةـة تقـد  هيـع املعلومـاة الـل 
أمهيــة صا ــة  ــذا تعتربزــا مومــة إلجــراء تقيــيم نــاج  مــن جانــب اإلنرتبــول. ومــع صلــ ، تُعتــرب العنا ــر اآلتيــة صاة 

 التقييم:

 التوقيت

نـة، ةنبغـ  أن ةدـتلم لذ  تتمذن اجلمعية العامة من النظر يف طلب االنضمام إىل املنظمة يف اجتماعوـا يف سـنة معيّ 
 ةناةر من الدنة صاهتا./لانون الثاين  31طلب االنضمام يف موعد أقصاه  اام  العام

 البلد املقدضم لل لب

ةنبغــ  أن ةشــرح البلــد املقــدضم لل لــب أنــه ةدــتويف  ــرو  الدولــة: اإلقلــيم والدــذان وا ذومـــة يف إطــار زــذا البنــد، 
والقدرة على الدصول يف عالقاة مع دول أصـر.. ومـن العنا ـر ا امـة أةضـاً أن ةـذلر البلـد املقـدضم لل لـب إصا لـان 

مـم املتحـدة أو دولـة مراقبـة تعـرت   ـا عضواً يف منظماة سذومية دولية أصر.، ال سيما إصا لان البلد عضـواً يف اا
 اامم املتحدة.

 نظامه الداصل القانون ااساس  لإلنرتبول ونظامه العام و 

يف إطــار زــذا البنــد، ةنبغـــ  أن ةشــرح البلــد املقـــدضم لل لــب أنــه دررت القــانون ااساســـ  لإلنرتبــول و وــم االلترامـــاة 
لتحدةــد. لمــا ةنبغــ  للبلــد املقــدضم لل لــب أن ةعلــن أنــه ســيحرتم علــى وجــه ا 33إىل  31و 7إىل  2الــواردة يف املــواد 

زذه ااسذام من أجت التيلد مـن أن اإلنرتبـول نذـن أن ُةدـوم علـى اـو  عـال يف الوقاةـة مـن جـرائم القـانون العـام 
نظامـــه و  ويف مذا حتوـــا. وةنبغـــ  أن ةلتـــرم البلـــد املقـــّدم لل لـــب أةضـــاً بالقـــانون ااساســـ  لإلنرتبـــول ونظامـــه العـــام

 .علوماةعاملة اململاإلنرتبول  نظام، مبا يف صل  على سبيت املثال ال ا صر الداصل 

 املرجع ا ذوم  املختي

يف إطار زذا البند، ةنبغ  أن حيدد البلد املقـدضم لل لـب علـى أسـارت قانونـه الـوطة ا ي ـة الـل سـتمثله مبوجـب الفقـرة 
)ما مل ةقـدم رئـيا الدولـة أو رئـيا ا ذومـة أو وزةـر ا ارجيـة طلـب االنضـمام نيابـة عـن البلـد(،  4الثانية من املادة 

 .7والفقرة ااوىل من املادة  6ولذل  مبوجب املادة 
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 زي ة الشرطة الرمسية

 اإلنرتبـول و قـاً يف إطار زذا البند، ةنبغ  أن ةذلر البلد املقدضم لل لب ا ي ـة الـل ةعتـرم تفـوةم مومـة كثيلـه إليوـا يف
، وةنبغـ  أن تــدصت وفائفوــا يف ن ــاق أعمـال املنظمــة وأن تذــون ا ي ـة هتصــة بــيداء زــذه 4للفقـرة ااوىل مــن املــادة 

 الوفائف.

وباإلضــا ة إىل االلتـــرام بتعرةـــر املدــاعدة املتبادلـــة بـــ  هيــع ســـل اة الشـــرطة اجلنائيــة يف ســـدود القـــوان  القائمـــة يف 
مـن  2قاً لإلعـالن العـامل   قـوق اإلندـان علـى النحـو املنصـويف عليـه يف الفقـرة ااوىل مـن املـادة هتلف البلدان وو 

القـــانون ااساســـ  لإلنرتبـــول، ســـتيصذ أجوـــرة املنظمـــة باالعتبـــار العنا ـــر اآلتيـــة يف تقيـــيم ال لـــب، وزـــ  أن زي ـــة 
 الشرطة الرمسية:

 وتثبت قدرهتا على االمتثال لوالةاهتا؛تدتويف املعاة  الر يعة للقانون ااساس  لإلنرتبول  -

 زي ة   إنشاؤزا وتعمت مبوجب القوان  القائمة يف البلد؛ -

تتمتع بالذفاءة، واالصتصايف، والدل ة، واملوارد الالزمة لتقد  املداعدة الفعالة إىل عضو اإلنرتبـول الـذب  -
 كثله؛

ضـاء اإلنرتبـول اآلصـرةن وسـتذون م زلـة سيذون لدةوا القدرة علـى التعـاون علـى ن ـاق واسـع مـع أثّلـ  أع -
 لتبادل املعلوماة صاة الصلة؛

 وبشذت  عال يف أسرة اإلنرتبول؛ ستذون قادرة على التعاون ةومياً  -

زــ  ســل ة الشــرطة الوطنيــة املختصــة باملشــارلة الفعالــة يف الوقاةــة مــن جــرائم القــانون العــام ويف مذا حتوــا  -
تعلــــ   ــــذه اانشــــ ة، واملشــــارلة يف مدــــائت أصــــر. تتعلــــ  بصــــون والتحقيــــ   يوــــا، واريــــاص تــــداب  قدــــرةة ت

 أب بعبارة أصر.، كل  القدراة الشرطية الل تتوا   مع استياجاة اإلنرتبول. -الدالمة العامة والنظام 

 املذتب املرلرب الوطة

م لل لب أن ةوض  أنه اطّلع على موام املذتب املرلرب الوطة وأنه على  يف إطار زذا البند، ةنبغ  على البلد املقدض
م لل لب على ت بي  أسذام 32و 31علم باملت لباة املنصويف عليوا يف املادت   . ويف سال عدم قدرة البلد املقدض

من القانون  33، ةنبغ  أن ةتضمن طلب االنضمام معلوماة عن سقيقة أن البلد قد حيتج باملادة 32املادة 
 ااساس .
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 2المرفق 
 االنضمام إلى اإلنتربولإجراءات 

 
  د  ضمان الشفا ية واالتداق يف النظام، ت ب  اإلجراءاة اآلتية لالنضمام إىل املنظمة:

ترست اامانة العامة، لد. استالموا طلب االنضمام من اام  العام، إ عاراً إىل البلـد املقـدضم لل لـب،  .1
عــاة  املنصــويف عليوــا يف القــانون ااساســ  ومــن ت تــدق  بال لــب للتيلــد مــن التمالــه، مــع مراعــاة امل

 .نظامه الداصل لإلنرتبول ونظامه العام و 

ةبلضــا اامــ  العــام الــرئيا بينــه تلّقــى ال لــب، وةــتم إعــالم أعضــاء اللجنــة التنفيذةــة وأعضــاء اإلنرتبــول  .2
 أةضاً.

ولــذل  مــن أعضــاء  ت لــب اامانــة العامــة، إصا لــرم اامــر، معلومــاة إضــا ية مــن البلــد املقــدضم لل لــب، .3
 اإلنرتبول واملنظماة الدولية ااصر..

مبجرد استالم املعلوماة، ةقـّدم اامـ  العـام مالسظـاة إىل اللجنـة التنفيذةـة بشـين مـا إصا لـان ال لـب  .4
ةدـــتويف معـــاة  اإلنرتبــــول وة لـــب مــــن اللجنـــة التنفيذةــــة أن تُـــدرا ال لــــب لبنـــد علــــى جـــدول أعمــــال 

 اجلمعية العامة.

جنـــة التنفيذةـــة ال لـــب وأب معلومـــاة إضـــا ية تُقـــدمم مـــع مالسظـــاة اامـــ  العـــام، وتضـــيف تنـــاقل الل .5
ـــل أبـــدازا  ال لـــب إىل مشـــروا جـــدول ااعمـــال )امل قـــت( للجمعيـــة العامـــة، مصـــحوباً باملالسظـــاة ال

 اام  العام و/أو اللجنة التنفيذةة، و قاً ملا تقتضيه ا ال، بشين أزلية مقدضم ال لب.

مــع بيــان مــا إصا لــان البنــد "للبــت" أو "للعلــم". ويف ســال مل  ة البنــود علــى جــدول ااعمــال جيــوز إضــا .6
ةذــن ال لــب جــازراً للبــت  يــه، نذــن للجنــة التنفيذةــة أن تلجــي إىل بــدةت ةتمثــت ب  ــدار و يقــة رمسيــة 

 تتعل  حبالة طلب االنضمام وأن ةقوم اام  العام بتعميموا على أعضاء اإلنرتبول.

ةذــن مــن الواضــ  مــا إصا لــان ال لــب ةدــتويف معــاة  اإلنرتبــول، جيــوز للجنــة التنفيذةــة أن ت لــب إصا مل  .7
معلومــاة إضــا ية مــن البلــد املقــدضم لل لــب، أو مــن غــ ه، أو أن تبلــا اجلمعيــة العامــة بتيجيــت النظــر يف 

اسـ  لإلنرتبـول ال لب رةثما ةتم توضي  الظرو  الل تث  تداؤالة بشين امتثال ال لـب للقـانون ااس
 .نظامه الداصل ونظامه العام و 

ــم التقرةــر علــى أعضــاء اإلنرتبــول  .8 ت تُعــد اامانــة العامــة تقرةــراً ةعــرى ال لــب علــى اجلمعيــة العامــة. وةُعمل
قبت ا تتاح اجلمعية العامة بثال   ةومـاً علـى ااقـت. وةُعـرى أب اعـرتاى ةر عـه أسـد ااعضـاء علـى أب 

 التنفيذةة واجلمعية العامة، وةرد يف التقرةر نفده رزناً باملوعد النوائ .من ال لباة على اللجنة 

تنظــر اجلمعيــة العامــة يف مالسظــاة اللجنــة التنفيذةــة، ال ســيما إصا أعربــت اللجنــة عــن  ــذولوا بشــين  .9
يف  أزليــة البلــد املقــدضم لل لــب أو إصا رأة اللجنــة أن البلــد املقــّدم لل لــب ال ةُعتــرب مــ زالً ليذــون عضــواً 

 املنظمة.

   إصا أُجرب التصوةت، خيضع ال لب ملوا قة أغلبية  لث  أعضاء اجلمعية العامة. .10
 اعُتمد


