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  قرار

  
  

  تأآيد استقاللية األنتربول وحياده بيان ل: الموضوع
  
  

فKي ريKو دي جKانيرو، البرازيKل          75في دورتها الـ     أنتربول المنعقدة    -للـ م د ش ج      إن الجمعية العامة    
  ، 2006سبتمبر /أيلول 22 إلى 19من 

  
، وبKأن صKك     الجنائي6ة اللجن6ة الدولي6ة لل6شرطة        تحت اسKم     1923المنظمة أنشئت في عام      بأن   رإذ تذآّ 

   ،1946 و1939تأسيسها قد عّدل في عامي 
  

 مراجعKKة صKك تأسKKيس المنظمKKة بغيKة ضKKمان تعزيKKز   1955 بKKأن الKضرورة اقتKKضت فKKي عKام   رإذ ت6ذآّ 
  مرآزها آمنظمة حكومية دولية مستقلة وحيادية،

  
قKKد )  أنتربKKول-م د ش ج ( أن القKKانون األساسKKي الجديKKد للمنظمKKة الدوليKKة للKKشرطة الجنائيKKة  إذ تالح66ظ

 للجمعية العامة للجنة الدولية للشرطة الجنائيKة المنعقKدة فKي          25  خالل الدورة الـ   1956اعتمد لهذه الغاية عام     
  : وتضّمن المبادئ التالية1956يونيو / حزيران13 إلى 7فيينا من 
  
  ، لهKKKا أجهزتهKKKا الخاصKKKة  )1المKKKادة (آKKKون المنظمKKKة منظمKKKة حكوميKKKة دوليKKKة دائمKKKة ال لجنKKKة      )أ 

  وآيانها الخاص المستقل عن البلدان التي أنشأتها؛) 5لمادة ا(
   و عنKKKKKصريأو دينKKKKKي أو عKKKKKسكري أطKKKKKابع سياسKKKKKي  االضKKKKKطالع بKKKKKأي نKKKKKشاط ذي حظKKKKKر  )ب 

  ؛)3المادة (
 ؛)7تشكيل الوفود، المادة (حّرية البلدان األعضاء في تعيين مندوبيهم إلى الجمعية العامة   )ج 
 ؛)21المادة (استقاللية اللجنة التنفيذية   )د 
 ؛)30المادة (استقاللية األمانة العامة   )هـ
  ؛)31المادة (واجب التعاون وإنشاء المكاتب المرآزية الوطنية   )و
  

 بما حظيت به استقاللية المنظمة من تأآيد أمKام محKاآم بعKض البلKدان األعKضاء التKي اعترفKت           ترّحب
ريKة لمنظمKة العمKل الدوليKة قKد      للمنظمة بوجود منفصل عن البلدان األعضاء، وخصوصا بأن المحكمKة اإلدا       

  قضت صراحة أّن األنتربول منظمة دولية مستقلة غير خاضعة ألي قانون وطني،
  

 بمKKا نالتKKه المنظمKKة مKKن اعتKKراف بشخKKصيتها االعتباريKKة الدوليKKة مKKن منظمKKات حكوميKKة  ترّح66ب أي66ضا
  دولية أخرى وال سيما األمم المتحدة،
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 علKى مKّر الKسنوات الخمKسين الماضKية، اتخKاذ خطKوات                من ناحية أخKرى أن الحاجKة اقتKضت،         تالحظ
  :للحفاظ على استقاللية المنظمة وحيادها، شملت التدابير التالية

وضع قواعد لحماية البيانKات، وإنKشاء لجنKة للرقابKة علKى محفوظKات األنتربKول بغيKة تفKادي أي                       •
 تدخل من الهيئات الوطنية المعنية بحماية البيانات؛

 مKKن النظKKام العKKام، وقبKKول االختKKصاص 53نظKKام مKKوظفين خKKاص بالمنظمKKة، طبقKKًا للمKKادة وضKKع  •
القضائي للمحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية بغية تفادي الوقKوع تحKت طائلKة قKوانين العمKل                  

  ومحاآم العمل الوطنية؛
  

حققKKه القKKانون  إزاء مKKا تواجهKKه مKKن تحKKّديات مKKستمّرة، رغKKم النجKKاح النKKسبي الKKذي   تع66رب ع66ن قلقه66ا
  :األساسي في حماية حياد المنظمة واستقالليتها، تجّسدت مؤخرًا على شكل

 تدابير تؤثر على حّرية البلدان األعضاء في تشكيل وفودها إلى االجتماعات النظامية للمنظمة؛ •

 تدابير تؤثر على استقاللية الموظفين المعارين إلى األمانة العامة؛ •

  أعضاء اللجنة التنفيذية؛تدابير تؤثر على استقاللية •

  تدابير تؤثر على مكان عقد اجتماعات الهيئات النظامية؛ •
  

  :تقّرر
  
  تأآيد مبدأي الحياد واالستقاللية الراسخين في القانون األساسي لألنتربول؛ .1
شكر البلدان األعضاء والمنظمات الحكومية الدولية على مساعدتها األنتربKول فKي الحفKاظ علKى                 .2

 رين؛المبدأين المذآو

 اسKتقاللية وحيKاد المنظمKة    احتKرام مناشدة جميKع الKدول األعKضاء والمنظمKات الحكوميKة الدوليKة              .3
 نفسها أو اللجنة التنفيذية أو األمانة العامة؛

دعوة األمانة العامKة والبلKدان األعKضاء إلKى التKشاور فيمKا بينهKا أو مKع أي هيئKة حكوميKة دوليKة                           .4
 واستقالليتها؛  في حياد المنظمةتفكر في اتخاذ تدابير قد تشكل تدخًال

تكليف اللجنة التنفيذية واألمين العام بمواصلة اتخKاذ جميKع الخطKوات الKضرورية لKضمان حيKاد                   .5
المنظمKKة واسKKتقالليتها وفKKق مKKا نKKصت عليKKه أحكKKام القKKانون األساسKKي، وإعKKالم الجمعيKKة العامKKة     

  .بالتدابير العملية المتخذة في هذا الصدد
  
  

  اعتِمد


