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 المراجع

ليمع ااا ل 25 لا اليرة الاا ا اُ دمال اءنان  الااللمنظمااا الليل اا للةاالا الينن) ااا بالو ا ان    األسنسا القانون  

 ف  نن . - 1956العنما ب

 ملريل . - 1962ليمع ا العنما بل 31 ليرة ال ال المعلل ن  اءنن  36ي 35المندتن  

 كااكنس . - 1964ب 33 ءنن  الليرة ال االمعللا  19ي 16ي 15ي 2المناد 

 س نكهنلم . - 1977ب 46الليرة ال   المعللا اءنن  17المندة 

  .لكسمباغ - 1984ب 53المعللا اءنن  الليرة ال   1المندة 

   .1997ليمع ا العنما بو ندله ، ل 66 ال  ليرةال المعلل ن  اءنن  12ي 11المندتن  

سانو     اساباغ ، ىااع تعاليق القانون  األسنسا  ُلا  الن ان  - 2008بليمع اا العنماا ل 77  لااليرة ال اءنن 

ُدل ِّ  وص المندة مع  وصنص الماناد 5 اآلت :   34 خصانص المس ةانريض نامض الماندت ض  37إلا   34، يىد

احكان  انةاا  37ي 36يايردت فا  الماندت ض ‘‘ على المحفوظاتلجنة الرقابة ’’، يادرج ُننا  ىليل: 35ي

  لينا الاقن ا ُل  الم فنظنت.

  .2017،   ي ضليمع ا العنما بل 86 ال  ليرةال المعلل ن  اءنن  29ي 28المندتن  

  .2021إسطنبن ، ب 89 ءنن  الليرة ال االمعللا  24ي 23ي 19ي 17ي 16ي 15المناد 
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 أحكام عامة

 1المادة 

اللجنةة الدوليةة للشةرطة ’’تلُ  المنظما المسمنة 

المنظمةةة الدوليةةة ’’فصاانُلا  اآل مااض  ‘‘الجنائيةةة

، ييكاان  مقا اان ‘‘ نتربةةول)اإل الجنائيةةة للشةةرطة

 ف  فاوسن.

 2المادة 

 ا لافهن:

 ايسعتأم ض يتنم ا ال عني  الم بند  ُل    .ا

وطنق   ض كنفا سلطنت الةالا الينن) اا، 

القاااناو ض القن)ماااا فااا  مخ لااا   إلااانرفااا  

العاانلم  ل قاانق  الُاا  البلاالا  ي اااي  

 .الوسن 

يتنم ا كنفا المؤسسنت القندرة ُل   إوةن  .ب

المساان ما الفعنلااا فاا  النقنيااا مااض ىاااا)م 

 القنون  العن  يف  مكنف  هن.

 3المادة 

ي ت لاق ا  تنةط اي ظا ُل  المنظما حظاا  نتن 

ي اي شااااؤي  طات لاااان ع س نساااا  افاااا  مساااان)ق 

 ُنصاا.ي ادين  ي اُسكاا 

 4المادة 

  ئا رسم ا يا ا  يع ض لعضنيا المنظما الكق  لل 

نت الةاااالا تااالاق يظن)فهااان فااا  وطااانق ماااض   ئااا

 ُمن  المنظما.ا

ىاع ال كانم  المخا ص للان ااوضامن  يقل  الما

العاان . يا يك ساان ااوضاامن  الصاافا  األماا ضلاا   إ

ا  عااال منافقاااا اليمع اااا العنماااا ُل ااا  إالقطع اااا 

  أغلب ا الثلث ض.

 بنية المنظمة وهيئاتها

 5المادة 

ت كن  المنظما الليل ا للةالا الينن) ا 

 مض: بالو ا ن  

 اليمع ا العنما، -

 اللينا ال نف  يا، -

 منوا العنما،ألا -

 المكنتن الماكزيا النلن ا، -

 ،المس ةنريض -

 .لينا الاقن ا ُل  الم فنظنت -

 الجمعية العامة

 6المادة 

اليمع اا العنماا  ا  اُلاا    ئانت المنظماا. ي اا  

 ُضن  المنظما.ات كن  مض منلي   

 7المادة 

ي ُلة منالي  ض. ا  ينفل منلي ن ياحلا الكق ُضن 

  ي اااس يفال كاق  لال شاخص ياحال. الكض ينبغا  

يالماىااع ال كاانم  المخاا ص فاا  طلاا  البلاال  اان 

 ال ا يع ض ر) س النفل.

لاان ع المنظمااا الفناا ، ي نىاان ُلاا   إلاا يوظاااا 

   تضم يفند م:ا  يعملنا ُل  ا األُضن 

كبانرا ماض   ئانت تقان   نظان)  منظف ض  .ا

 الةالا؛

ماانظف ض يقنماان  فاا   لاالاوهم  مهاان  لهاان  .ب

 ُ قا  نلمنظما؛

فاااا  المساااان)ق الملرىااااا فاااا   ااصاااان)  ض .ج

 .األُمن ىلي  
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 8لمادة ا

 يظن)  اليمع ا العنما    ال نل ا:

ال اا  يانص ُل هاان القاانون    نألُباان النهان   .ا

 ال نل ؛ األسنس 

العنماااا  الىااااا اتييناااع  المباااند ت ليااال  .ب

المنظما ا المنصانص  ا الا الكف لا    ق ا  

 ؛2 ُل ه ن ف  المندة

دراسا  اونمج ُمق السنا ال نل ا الا ا يقلما   .ج

 العن  يالمنافقا ُل  ؛ األم ض

 كق وظن  يعل نايرين؛ احكن ت ليل  .د

للنظااان)  ال ااا  يااانص  األشاااخنصاو خااانب  .ه

 ؛األسنس ُل هن القنون  

اُ ماااند القااااارات يتنى ااا  ال نةااا نت الااا   .ي

 ةاااااااأ  المسااااااان)ق المةااااااامنلا  األُضااااااان 

  نا صنص المنظما؛

 ت ليل س نسا المنظما المنل ا؛ .ز

 األاااااعتااالارس ااتفنقااانت ماااع المنظمااانت  . 

 يالمنافقا ُل هن.

 9المادة 

تنسايم ماع   ا   كنفاا اليهاند ال ا  األُضن ُل  

ىاااق تنف ااا  قااااارات امسااا لزمنتهم الخنةاااا ماااض 

 اليمع ا العنما.

 10المادة 

  اتعقل اليمع ا العنم ا ديرة ُنديا كق سنا. يلهن 

تعقااال ديرات اسااا ثنن) ا  نااان  ُلااا  للااان الليناااا 

 ال نف  يا اي اغلب ا ااُضن .

 11المادة 

  تؤل  ااوعقند ديرتهن،  اءنن لليمع ا العنما،  .1

 لينون م خصصا ف  دراسا مخ ل  المسن)ق.

 ا ض  إقل م ال مؤتماات   تقار ُقايلهن ايضن  .2

 ديرت ض مض ديرات اليمع ا العنما.

 12المادة 

تخ نر اليمع ا العنما ف  وهنيا كق ديرة مكن   .1

 اى منُهن ال نل . 

طا قااال   لااال ياحااال اي ُااالة  لااالا  تاشااا  هن، إ .2

مكاااان   ايضاااان  تخ اااانر افلليمع ااااا العنماااا ا 

اوعقند ااان فااا  السااانا الثنو اااا ال ااا  تلااا  اوعقاااند 

 اليمع ا العنما الينريا.

لاات ظاي  تيعق اوعقند ديرة اليمع اا  طاإ .3

ي االعنمااا فاا   المكاان  الم فاا  ُل اا  مساا     

  تخ اانر مكنواان اغ ااا م )اام، فلليمع ااا العنمااا 

 آاا اوعقند ن ف  السنا ال نل ا.

 13المادة 

اليمع اا العنماا لمنااليب يعاند حا  ال صاني  فا  

 ياحل ُض كق  لل.

 14المادة 

البسا طا، ُالا القااارات   نألغلب اات خ  القاارات 

 ضااايرة اتخنط اان  األسنساا ال اا  يقضاا  القاانون  

  أغلب ا الثلث ض.

 

 اللجنة التنفيذية

 15المادة 

ت كن  اللينا ال نف  يا ماض ر)ا س المنظماا يء ءاا 

 وناب للا) س يتسعا منلي  ض.

اللينا ال نف  يا الث ءا  اُضن   يكن  اييين 

  يااُ  ال نزيع اُةا مض  للا  مخ لفا، ي

 اليغااف  ف  اا  نر م.
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 ال نف  يا اللينا إل  المن خبن  األُضن  ييةغق

 ل لا النلن ا الدارات إحلع ف  رسم ا يظن) 

 م ف  اللينا ال نف  يا.تفنيضه ملة

 16المادة 

 يونا   المنظما ر) س العنما اليمع ا تن خن

 مهنتقل   ال   ال اش  نت   ض مض الث ءا

 .المخ صا ال كنم ا السلطنت

  نألغلب اين خن الا) س  أغلب ا الثلث ض. ييك ف  

 ءا اق ااُ ض لم يسفاا ُض و  يا.إالبس طا 

  يكن  الا) س يونا   مض قنرات اييين 

 مخ لفا.

 17المادة 

ساااننات. يين خااان واااناب  ألر اااعين خاان الاااا) س 

ُاندة او خان هم إالا) س لث ث ساننات. يا ييانز 

مبنشاااة لاانفس النظاان)  يا لنظ فااا منااليب لاالع 

 اللينا ال نف  يا.

 ،15 المندة احكن  ا  الا) س او خنب  عل تب ض يإطا

 قن لا غ ا الثنلثا، الفقاة ،16 يالمندة الثنو ا، الفقاة

 للا) س را ع ون)ن ين خن م عنرنا، اي لل طب  

 .الا)نسا ف  القنرات ىم ع تمث ق يؤمض    ث

  تضاام اللينااا ال نف  يااا ايفاا   اا ه ال نلااا يمكااض 

ر عااا ُةااا ُضاانا. يين هاا   اا ا الننااع امؤق اان 

لااا  إااسااا ثنن)  حنلمااان تسااامب الظااااي   ااانلعندة 

 .16ي 15 حكن  المندت ضا

 18المادة 

 ر) س المنظما:

ياللينااا ي ااااس ديرات اليمع ااا العنمااا  .ا

 ال نف  يا، ييليا مننقةنتهمن؛

المنظمااا مااع  اُماان ي  قاا  مااض اوسااين   .ب

 قاارات اليمع ا العنما ياللينا ال نف  يا؛

، ُلا  اتصان  مبنشاا المكان ، قالر يبق  .ج

 العن  للمنظما.  نألم ضيمس ما 

 19المادة 

 ال نف  يا اللينا اُضن  العنما اليمع ا تن خن

 السلطنت مهنتقل   ال   ال اش  نت   ض مض ال سعا

 .المخ صا ال كنم ا

 إُندة يينز يا .سننات لث ث المنلي ن  يدن خن

 .النظن)  لنفس مبنشاة او خن هم

 20المادة 

 األقاقتي مع الليناا ال نف  ياا مااة فا  السانا ُلا  

  لُنة مض ر) س المنظما.

 21المادة 

ُضن  اللينا ال نف  يا للع ق نمهم اي صا  ىم ع 

  نُ بنر م ممثل ض للمنظما ا لبللاوهم.  نظن)فهم

 22المادة 

 اللينا ال نف  يا:

تةااااا  ُلاااا  تنف اااا  قاااااارات اليمع ااااا  .ا

 العنما؛

ُمااااان  ديرات اليمع اااااا اتعااااال ىااااالاي   .ب

 العنما؛

تعا  ُل  اليمع ا العنما كق من تع باه  .ج

 مف لا مض  اامج العمق يالمةنريع؛

 العن ؛ األم ضدارة إتااقن  .د

ل هاان إتماانرس كنفااا الساالطنت ال اا  تنكلهاان  .ه

 اليمع ا العنما.

 23المادة 

تدع با ملة تفنيض ُضن ف  اللينا ال نف  يا 

من ه ا إطا اس قن  اي لم يعل يةغق يظ فا رسم ا 
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ف  إدارت  النلن ا، ايلم يعل ف  يسع  ادا  مهنم  

 كعضن ف هن.

 العن  األم ض المخ صا ال كنم ا السلطا يتدطلع

 اللينا ُضن تفنيض ملة إوهن  ُل  فنرا

 .اياوهن قبق ال نف  يا

ف  اللينا  ىليلا ُضنا العنما اليمع ا يتن خن

 .كنملا تفنيض لملةال نف  يا 

 24المادة 

 اق اا  ُل   نن  اس ثنن) ا، ظاي  ف 

 إوهن  العنما لليمع ا يمكض ال نف  يا، اللينا

 قبق ال نف  يا اللينا ف  ُضن تفنيض ملة

 .اياوهن

 العامة األمانة

 25المادة 

 ىهزة المنظما اللا)ما.االعنما مض  األمنوات كن  

 26المادة 

 العنما: األمنوا

تطباا  قاااارات اليمع ااا العنمااا ياللينااا  .ا

 ال نف  يا؛

تعمااااق كماكااااز ديلاااا  لمكنف ااااا ىاااااا)م  .ب

 القنون  العن ؛

 تعمق كماكز فن  ياُ م ؛ .ج

 تضطلع  إدارة المنظما العنما؛ .د

تاااااؤمض ااتصااااان   نلسااااالطنت النلن اااااا  .ه

  تعاانلج مساان)ق ال  اااا ايالليل ااا، ُلاا  

اليناان)  ُااض لاياا  المكنتاان الماكزيااا 

 النلن ا؛

تعاااال يتصاااالر المنةاااانرات ال اااا  تع بااااا  .ي

 مف لة؛

تنظ م يتنف  مه ن  السكاتنريا فا  ديرات  .ز

اليمع ااا العنمااا ياللينااا ال نف  يااا، يُناال 

 ااق ضاان ، أليااا   ئااا اااااع مااض   ئاانت

 المنظما؛

تضاااع اطاااا ُماااق السااانا ال نل اااا، ال ااا   . 

تعااا  ُلاا  اللينااا ال نف  يااا ياليمع ااا 

 العنما للراس ه ن يالمنافقا ُل هن؛

ُلاا  اتصاان  مبنشااا  المكاان تبقاا  قاالر  .ل

 يمس ما  ا) س المنظما.

 27المادة 

العااان  يماااض  األمااا ضت اااأل  اامنواااا العنماااا ماااض: 

 داريااا ض مكلفااا ض  ناناااط  إمااانظف ض فن ااا ض ي

  أُمن  المنظما.

 28المادة 

ض اليمع ا العنما األم ض العن  لملة تع   

امس سننات  نن  ُل  اق اا  اللينا 

ييينز إُندة تع  ن  ماة ياحلة  .ال نف  يا

فقط يطل  لف اة امس سننات اااع، لكض 

ي ع ض ُل   ال ن   ُنل  لنغ  سض الخنمسا 

يالس  ض. ييدسمب لألم ض العن  إكمن  ياي   

ُنل  لنغ  سض الخنمسا يالس  ض غ ا او  ا 

 يبق  ف  منصب   عل  لنغ  سض السبع ض.

ييااان اا  ااانر األمااا ض العااان  ماااض ميمنُاااا 

اشاااخنص ماااض طيا الكفااان ات العنل اااا فااا  

 .المسن)ق الةال ا

للينااااا ال نف  يااااا ا  تق ااااا  ُلاااا  اليمع ااااا 

األما ض العان  إطا اق ضا   ياياا العنما إوهن 

 .طل  ظاي  اس ثنن) ا

 29المادة 

يخ نر اام ض العن  المنظف ض يياليا م، ييضاطلع 

 اانلدارة المنل ااا، يياانظم األقساان  اللا)مااا ييةااا  
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ييليا ن، يفقن لل نى هنت ال   تقا ن الليناا ُل هن 

 .ال نف  يا ياليمع ا العنما

يقل  األما ض العان  إلا  الليناا ال نف  ياا اي اليمع اا 

العنماااا اا مق احااانت اي مةااانريع ت علااا   أُمااان  

 المنظما.

يكاان  األماا ض العاان  مسااؤيا اماان  اللينااا ال نف  يااا 

 ياليمع ا العنما.

مةااانركا فااا  وقنشااانت لألمااا ض العااان  ال ااا  فااا  ال

اليمع ااا العنمااا ياللينااا ال نف  يااا يساان)ا اله ئاانت 

 ال ن عا لهمن.

يمثاااق األمااا ض العااان ، اءنااان  ادا  مهنمااا ، المنظماااا 

 .يل س اا  لل من آاا

 30المادة 

ءنااان  ق ااانمهم االعااان  يالمااانظف ض  لألمااا ضا ي ااا  

ياا ا  يقبلانا تعل مانت ماض اي ا  يطلبنا ا نظن)فهم 

  اي سالطا ماض اانرج المنظماا. يُلا هم احكنما 

 ل  مهم هم الليل ا.إا يقنمنا  أا ُمق قل يس   

ييل ااز  كااق ُضاان فاا  المنظمااا  اانح اا  الطاان ع 

العاان  يالماانظف ض  األماا ضالااليل  الصااا  لمهمااا 

 ي عل  ال أء ا ُل هم للع ق نمهم  مهنمهم.

ييب   كق ُضن ف  المنظما من ف  يسع  ل سه ق 

 العن  يالمنظف ض  نظن)فهم. ضاألم انط   

 

 المكاتب المركزية الوطنية

 31المادة 

تعااني  دا)اام  إلاا  االافهن، ات  اانج المنظمااا، لبلاانغ 

، الاا يض ي نىاان ُلاا هم  اا   األُضاان يوةاا ط مااض 

كنفاااا ا اليهااااند المنساااايما مااااع قااااناو ض  لاااالاوهم 

 للمةنركا  هما ف  وةنلنت المنظما.

 32المادة 

كاق  لال   ئاا تعماق ف ا   ل أم ض   ا ال عني ، يعا ض

كمك ااان ماكااازا يلنااا ، يياااؤمض  ااا ا المك ااان 

 ااتصن :

 البلل؛ اىهزة مخ ل   .ا

 نله ئاانت ال اا  تعمااق فاا  البلاالا  ااااااع  .ب

 كمكنتن ماكزيا يلن ا؛

 العنما للمنظما.  نألمنوا .ج

 33المادة 

غ ا قن لا لل طب ا  فا   32المندة  احكن   اطا تب ض إ

غ ااا م )مااا لق اان  تعااني  فعاان   اي عااض البلاالا  

العنمااا  ناتفاانق مااع  اا ه  األمنوااايماكاازا، ت االد 

 م  ما. األكثاالبللا  سبق ال عني  

 

 المستشارون

 34المادة 

للراساااا  ‘‘مس ةااانريض’’   تسااا ع ض  ااا اللمنظماااا 

يدير المس ةااانريض اس ةااانرا  المسااان)ق العلم اااا.

 ةا .

 35المادة 

المس ةااانريض لمااا لة ءااا ث تعااا ض الليناااا ال نف  ياااا 

ا إا يك ساان تع  اانهم الصاافا القطع ااا سااننات. ي

   تسيل  اليمع ا العنما.ا عل 

الااا يض  األشاااخنصيدخ ااانر المس ةااانري  ماااض  ااا ض 

ديل اا ض و  يااا ق اانمهم اك ساابنا شااهاة يوفاانط راا 

 حل المينات ال   تهم المنظما.ا أ  نث ف   

اليمع اا يمكض س ن ةفا المس ةنر  قاار ت خا ه 

 العنما.

 لجنة الرقابة على المحفوظات

 63المادة 
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ليناااا الاقن اااا ُلااا  الم فنظااانت   ئاااا مسااا قلا 

ت اص ُل  ا  تكن  معنملا المنظما للمعلنمنت 

طات الطاااان ع الةخصاااا  منافقااااا لألوظمااااا ال اااا  

 ينع هن المنظما لنفسهن ف    ا الخصنص.

تقااال  ليناااا الاقن اااا ُلااا  الم فنظااانت المةااانرة 

ف مان يخاص اا مةااي ، اياا ُمل اا، اا  للمنظما

وظن  اي ايا مسألا اااع ت طل ن معنملا معلنمانت 

 طات لن ع شخص .

تعنمااق لينااا الاقن ااا ُلاا  الم فنظاانت الطلباانت 

نا فااا  م فنظااانت  الم علقاااا  نلمعلنمااانت المضااام 

 المنظما.

 73المادة 

ي ااانز اُضااان  ليناااا الاقن اااا ُلااا  الم فنظااانت 

لليناااا ااناااط    الخبااااة ال زماااا ال ااا  ت ااا ب

 مهنمهااان. يقااال اُ مااالت اليمع اااا العنماااا قناُااال 

 انةا حلد ف هن وس  تةك ق اللينا ياش غنلهن.

 

 الميزانية والموارد

 38المادة 

 للمنظما منارد ت أت  مض:

 المنل ا؛ األُضن مسن منت  .ا

المسانُلات يالمانارد الهبنت يال اكانت ي .ب

الليناااا    تق اااا   قبااان ااااااااع، ُلااا  

 ي  منافق هن.اال نف  يا 

 39المادة 

ت ااالد اليمع اااا العنماااا قناُااال المسااان ما المنل اااا 

للمصااااايفنت تبعاااان  األُلاااا ، يال اااال لألُضاااان 

 العن . األم ضلل قلياات ال   يقلمهن 

 40المادة 

العن  مةاي  م زاو ا المنظماا، يتقااه  األم ضيعل 

ا الليناااا ال نف  ياااا. ي ااان يصااابب ونفااا ا  عااال منافقااا

 اليمع ا العنما ُل  .

  تنافااا  ُلااا  اتعااا ر ُلااا  اليمع اااا العنماااا  إطا

 الىاااا اتالم زاو ااا، ت خاا  اللينااا ال نف  يااا كااق 

 الم )ما مس نح ا النهج العن  للم زاو ا السن قا.

 

 األخرىالعالقات بالمنظمات 

 41المادة 

  تقا م ُ قاانت يا  ت عاني  ماع غ ا اان اللمنظماا 

مض المنظمنت الليل ا، سنا  اكنو  ديل ا حكنم ا 

من يىلت طل  مننسبن يم نافقان   غ ا حكنم ا، كلا

 .األسنس  لا  ال   ينص ُل هن القنون  أليا

قنمااا إيا تل ااز  المنظمااا  أيااا يء قااا تاانص ُلاا  

ي اُ قاانت دا)مااا مااع منظماانت ديل ااا، حكنم ااا 

 ا  عل منافقا اليمع ا العنما.إغ  ا حكنم ا، 

يللمنظماااا، فااا  ىم اااع المسااان)ق ال ااا  تااالاق فااا  

  تس ةاا ا المنظماانت الليل ااا غ ااا ااا صنةااهن، 

ي غ اا اال كنم ا اي المنظمنت النلن ا ال كنم اا 

 ال كنم ا.

 لألمااا ضلليناااا ال نف  ياااا، يفااا  ال ااانات الطنر)اااا 

ظاان)  تاالاق ي ياالعاان ، قباان  اانااط    مهاان  

من  نن  ُل  إف  وطنق وةنلنتهمن ياا صنةهمن، 

ي تطب قاان اااااع اي   ئاانت ديل ااا اللاان منظماانت 

اتفنق اانت ديل ااا، شااايطا منافقااا اليمع ااا العنمااا 

 ُل  طل .

 

 ساسي وتعديله وتفسيرهفي تطبيق القانون األ

 42المادة 

ال اانل   ناان  ُلاا   األسنساا يمكااض تعااليق القاانون  

 ي اللينا ال نف  يا.ا األُضن حل ااق اا  
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 ااالمنظمااااا  اُضاااان  إلاااا العاااان   األماااا ضي  ااااق 

شاها ُلا  امةاي  تعليق له ا القنون  قباق ء ءاا 

 مض تنريخ ُان  ُل  اليمع ا العنما. األقق

 األسنسااا تعاااليق للقااانون   اايق اااا   ا يييااان 

ال اانل  فاا  اليمع ااا العنمااا  منافقااا اغلب ااا ءلثاا  

 ُضن  المنظما.ا

 43المادة 

يالفاوسااا ا  يالوكل زياااا السااابنو اتع باااا الصااا   

 رسم ا. ال نل  وصنةن األسنس للقنون  

 44المادة 

ت اااالد اليمع ااااا العنمااااا ك ف ااااا تطب اااا  القاااانون  

  ف  وظن  ُن  يم حا  لا ، تع مال سنس  ال نلاأل

 حكنمهن  أغلب ا الثلث ض.ا

 

 حكام انتقاليةأ

 45المادة 

تع با ىم ع اله ئانت ال ا  مثلا  البلالا  الما كنرة 

ُلنا  اطا إ إاُضان  فا  المنظماا، ا 1 الماف ف  

 ناسطا سلطنتهن ال كنم ا المخ صاا، اا   سا ا 

ال انل   األسنسا شها ماض تانريخ داان  القانون  ا

 ينه.إح ز ال نف  ، ُل  قبنلهن 

 46المادة 

 ، يدخ اانر  نلقاُااا ياحاال مااضاألي ُناال ااو خاانب 

 ون)ب  الا) س المن خب ض ين ه  تفنيض   عل سنا.

، يدخ نر  نلقاُا ُضانا  فا  األي ُنل ااو خنب 

اللينااااا ال نف  يااااا ين هاااا  تفنيضااااهمن  عاااال ساااانا، 

يُضااانا  آاااااا  ف هااان ين هااا  تفنيضاااهمن  عااال 

 سن  ض.

 47المادة 

شااخنص الاا يض قاالمنا   تماانب األالليمع ااا العنمااا 

فاا  مننةاان  ااا   ف اااات لنيلااا ااالمنت ىل لااا

لقن اان فخايااا ا ‘‘اللينااا الليل ااا للةااالا الينن) ااا’’

 ف  المننةن المننظاة لهن ف  المنظما.

 48المادة 

اللجنةةة الدوليةةة للشةةرطة ’’تن قااق كنفااا مم لكاانت 

 ل  المنظما.إ ‘‘الجنائية

 49المادة 

 سنس  ال نل :ألف  القنون  ا

ح ثمااان يردت  ‘‘المنظماااا’’يقصااال  كلماااا  -

 ؛‘‘الليل ا للةالا الينن) االمنظما ’’

ح ثمان يرد  ‘‘القنون  ااسنسا ’’يقصل     -

للمنظماااااا الليل اااااا ’’سنسااااا  ألالقااااانون  ا

 ؛‘‘للةالا الينن) ا

العاان   األما ض’’ ‘‘العان  األماا ض’’يقصال  ا   -

 ؛‘‘للمنظما الليل ا للةالا الينن) ا

الليناااا ال نف  ياااا ’’ ‘‘الليناااا’’يقصااال  ااا   -

 ؛‘‘للمنظما

اليمع اااااا ’’اي  ‘‘اليمع اااااا’’يقصااااال  ااااا   -

 ؛‘‘اليمع ا العنما للمنظما’’ ‘‘العنما

 ‘‘ُضااان ألا’’ي ا ‘‘العضااان’’يقصااال  ااا   -

ُضاااان  المنظمااااا الليل ااااا اُضاااان اي ’’

،  اانلمعن  الم االد فاا  ‘‘للةااالا الينن) ااا

 ؛4المندة 

 ‘‘المناالي  ض’’ي ا ‘‘المنااليب’’يقصاال  اا   -

يفقاااااان  ‘‘ُضاااااان  النفاااااانداُضاااااان اي ’’

 ؛7 لل عاي  النارد ف  المندة

 ‘‘ُضااان ألا’’اي  ‘‘العضااان’’يقصااال  ااا   -

ُضاااااان  فاااااا  اللينااااااا ألي ااالعضاااااان ’’
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المن خباااان  ناااامض الةااااايل  ‘‘ال نف  يااااا

 .19  الم لدة ف  المندة

 50المادة 

سنساا  ال اانل  ح ااز ال نف اا  فاا  ألياالاق القاانون  ا

 .1956حزياا /ينو ن  13

*******  

 1 المرفق

 البلدان التي تنطبق عليهاقائمة 

 ساسيألمن القانون ا 45حكام المادة أ

سااا اال ن، اسااابنو ن، إرد ، أل، ااألرىن ااا ض، ا نلنااال

و  اااااق لمنو ااااان اات ندياااااا، ىااااازر األاسااااااا) ق، إ

، ايالنالآياا ، إغناا، ييراوليو س ن، إالهنلنليا، 

يطنل اان،  نكساا ن ، الباازيااق، الباتغاان ،  لي كاان، إ

يمهنريااااا الوماك، اتاك اااان، الاااال نرماااان، تنيلناااال، 

، السااا نر، سااا   ، المملكاااا العا  اااا الليم ن ك اااا

السااعنديا، السااندا ، ساانرين، ساانرينن ، الساانيل، 

سنيساااااا، شاااا ل ، غنات ماااانا، فاوساااان، الفلباااا ض، 

، كنلا، كن ن، كنسا نريكن، كمبندين، افنزيي ، فنلنل

، ل ب ن، ل بايان، مصاا، لكسمباغكنلنمب ن، لبن ن ، 

  ، المملكاااا الم  ااالة لبايطنو ااان العظمااا  المكسااا

، االةاامنل ا، منواانكن، الناااييج، و نزيلناال ايالناالآي

مايك ااااا، ألمساااان، الهناااال، الناياااانت الم  اااالة االن

 ال ن ن ، ينغس ف ن، ال نون .

 ******* 


