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 1الصفحة 

 

 
 قرار

 
 

 
 

 هيئات الشرطة/اعتماد المعايير العالمية لمكافحة الفساد ضمن قوات: الموضوع
 
 

 24 إلى 21 فـي ياوندي مـن    71 ان?تربول المج?تمعة في دورتهـا الـ         ـإن الجمع?ية العام?ة لل?ـ م د ش ج            
 ،  2002أآتوبر /تشرين األول

 
 الت??ي انعق??دت ف??ي  70 العام??ة ال??ـ  الص??ادر ع??ن دورة الجمع??ية  AG-2001-RES-04بالق??رار إذ تذآ..ر 

 ، 2001سبتمبر /بودابست، هنغاريا في أيلول
 

هيئات الشرطة  / بأن الفساد يهدد فعالية إنفاذ القانون وفاعلية ومشروعية قوات         عن اقتناعها  إذ تعرب 
 في أدائها لوظائفها ويحط من ثقة الجمهور في إنفاذ القانون والعدالة،

 
هيئات الشرطة والقضاء عليه /بأن من الممكن منع الفساد ضمن قوات      أيضا اقتناعها عن وإذ تع.رب  

 من خالل عمل جميع الدول األعضاء المصمم والفعال وعن طريق التعاون الدولي،
 

 أن النش??اط الش??رطي الفع??ال يتطل??ب مكافح??ة جم??يع أش??كال الفس??اد أث??ناء تأدي??ة الوظ??ائف          إذ تعت..بر
س?تقامة والسلوك األخالقي بين منتسبي الشرطة وغيرهم من         الش?رطية وتش?جيع معاي?ير س?امية لل?نزاهة واإل          

 هيئات الشرطة،/موظفي قوات
 

 ب??أن الجه??ود العازم??ة عل??ى مكافح??ة الفس??اد وتش??جيع معاي??ير عل??يا لل??نزاهة واإلس??تقامة      وق..د اقتنع..ت
 هي?ئات الش?رطة وتع?زز مس?اندة المج?تمع المدني إلنفاذ           /والس?لوك األخالق?ي ت?زيد م?ن فعال?ية وفاعل?ية ق?وات             

 القانون،
 

 أن العم??ل الش??رطي ل??ن يتس??م بالفعال??ية إال إذا تحل??ى الع??املون اآلخ??رون ض??من      أيض..ا وق..د اقتنع..ت 
م??نظومة العدال??ة الجنائ??ية، آالمدعي??ن العامي??ن وقض??اة ال??بداءة والقض??اة، ل??يس فق??ط بمعاي??ير س??امية لل??نزاهة     

هم من العاملين أيضا في ميدان      واإلس?تقامة والس?لوك األخالق?ي، ب?ل وآ?انوا عازمي?ن عل?ى ترك القيادة لغير                
 العدالة الجنائية،

 
 بض??رورة توع??ية مواطن??ي ال??دول األعض??اء إل??ى اآلث??ار الس??يئة للفس??اد عل??ى الق??انون وال??نظام   إذ تق..ّر

 والسالمة العامة والفردية وصيانة الملكية وتكاليف إنفاذ القانون،
 

فاسدين وغيرهم من موظفي     بمس?ؤولية ال?دول األعض?اء ف?ي آش?ف موظف?ي الش?رطة ال               أيض.ا  إذ تق.ر  
 هيئات الشرطة ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة،/قوات
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 عل?ى اتخ?اذ خط?وات فعال?ة لم?نع الفساد وآشفه ومعاقبة الفاسدين والقضاء                ع.ن تص.ميمها    وإذ تع.رب  
 عل?ى الفس?اد ل?دى أداء المه?ام الشرطية أو ما يتعلق بها، وتشجيع معايير سامية للنزاهة واإلستقامة والسلوك             

 هيئات الشرطة ضمن حدودها الوطنية،/األخالقي لدى قوات
 

يعت?بر هاما في مكافحة الفساد الى       " المعاي?ير " ب?أن آ?ال م?ن الم?بادئ والتداب?ير الت?ي تتض?منها                إذ تق.ر  
 درجة تبرر ضم فريق الخبراء إياها الى هذه الوثيقة،

 
لدول األعض??اء الس??عي إل??ى  ب??أن الوث??يقة إذا م??ا أخ??ذت آك??ل تعت??بر م??ثال أعل??ى يف??ترض ب??ا إذ تع..ترف

بلوغ?ه به?دف مكافح?ة الفس?اد بفعال?ية، لك?ن تطب?يق أي م?ن ه?ذه الم?بادئ والتداب?ير يش?كل خط?وة ف?ي اإلتجاه                             
 الصحيح،
 

الملحقـ??ة " هي??ئات الش??رطـة /المعاي??ير العالم??ية لمكافح??ة الفس??اد ض??من ق??وات    " عل??ى اع??تماد  تواف..ق
ؤدي اع??تماد الش??رطة ف??ي أنحـ??اء الع??الـم إياه??ا      باعت??بارها معاي??ير س??ي   AG-2002-RAP-10بال??تقرير رق??م  

لذا فإنها تشجع البلدان األعضاء على     . وتطب?يقها إل?ى تحس?ين نوع?ية الش?رطة ونوع?ية الخدم?ات التي تقدمها               
 .أجهزة الشرطة/نشر المعايير العالمية على أوسع نطاق ممكن بين صفوف قوات

 
 
 

 اعتمـد          
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 هيئات الشرطة/فساد ضمن قواتالمعايير العالمية لمكافحة ال

 
 

 1المادة 
 
 األهداف

 
هيئات الشرطة في آل من الدول األعضاء في االنتربول بمعايير عليا للنزاهة /ض?مان تحلي قوات   .أ 

 .واالستقامة والسلوك األخالقي في أدائها لوظائفها الشرطية أو ما يتعلق بها
 
للتداب?ير األزم?ة للوقاية من الفساد       تش?جيع وتعزي?ز وض?ع آ?ل م?ن ال?دول األعض?اء ف?ي االن?تربول                    .ب 

هي?ئات الش?رطة ض?من ح?دوده الوطنية، وتقديم          /والكش?ف ع?نه ومعاقب?ته والقض?اء عل?يه ف?ي ق?وات             
 .هيئات الشرطة الفاسدين إلى العدالة/ضباط الشرطة وغيرهم من موظفي قوات

 
 

 2المادة 
 
 تعاريف

 
 :الفساديشمل 

 
هيئة شرطة، بصورة مباشرة أو غير      /في قوة إل?تماس أو ق?بول ض?ابط ش?رطة أو أي موظ?ف آخ?ر                 .أ 

لها شخصيا أو /مباش?رة، ل?نقود أو ش?يء ذي ق?يمة أو هدي?ة أو فض?ل أو وع?د أو مكافأة أو ميزة، له        
ألي ش?خص أو مجموع?ة أو آ?يان، مق?ابل أي فع?ل أو تغاض منفذ أو سينفذ مستقبال خالل أداء أي                       

 .من الوظائف الشرطية أو ما يتعلق بها
 

قديم المباش?ر او غ?ير المباش?ر ل?نقود أو ش?يء ذي قيمة أو هدية أو فضل أو وعد أو                      الع?رض أو ال?ت     .ب 
هي??ئة ش??رطة أو ألي ش??خص أو   /مكاف??أة أو م??يزة، لض??ابط ش??رطة أو أي موظ??ف آخ??ر ف??ي ق??وة       

مجموع?ة أو آ?يان، مق?ابل أي فع?ل أو تغ?اض م?نفذ أو س?ينفذ مس?تقبال خ?الل أداء أي م?ن الوظائف                           
 .الشرطية أو ما يتعلق بها

 
هيئة شرطة لواجباته، قد يؤدي     /أي فع?ل أو تغ?اض في تأدية ضابط الشرطة أو أي موظف في قوة               .ج 

إل?ى تع?ريض أي ش?خص لإلته?ام أو اإلدان?ة غ?ير الس?ليمة في جريمة أو المساعدة غير السليمة في             
 .تجنيب شخص ما لإلتهام أو اإلدانة أو تبرئته من جريمة

 
 .سرية أو محدودة النشر مقابل مكافأة أو غيرهاالكشف غير المصرح به عن معلومات شرطية  .د 
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هيئة شرطية لواجباته /أي فع?ل أو تغ?اض خ?الل أداء ض?ابط ش?رطة أو أي موظ?ـف آخـ?ر ف?ي ق?وة                    . هـ

به??دف الحص??ول عل??ى أي نق??ود أو ش??يء ذي ق??يمة أو هدي??ة أو فض??ـل أو وع??د أو مكاف??أة أو م??يزة،  
 .لها شخصيا أو ألي شخص أو مجموعة أو آيان/له

 
 .أي فعل أو تغاض يعد بمثابة جريمة فساد في قانون الدولة العضو .و 
 
المش??ارآة آعنص??ر أساس??ي أو ش??ريك أساس??ي أو مح??رض أو مخط??ط أو ش??ريك أو مع??اون عل??ى       .ز 

الج??ريمة ق??بل وقوعه??ا أو بع??د وقوعه??ا أو مدب??ر أو ب??أي ش??كل آخ??ر، ف??ي ارتك??اب، أو الش??روع ف??ي  
 . لهذه المادةارتكاب أي فعل مشار إليه في األحكام السابقة

 
آ??ل م??ن ق??وات الش??رطة أو هي??ئات الش??رطة أو أي??ة هي??ئة رس??مية أخ??رى     : الهي..ئة الش..رطية/الق..وة

 .مسؤولة عن أداء الوظائف الشرطية ضمن الحدود الوطنية لدولة عضو
 
 

 3المادة 
 
 المبادئ

 
 .هيئات الشرطة جريمة عظيمة الخطر/اعتبار الفساد ضمن قوات .أ 
 

هي?ئات الش?رطة ف?ي آل       /واالس?تقامة والس?لوك األخالق?ي ض?من ق?وات         تش?جيع مع?يار س?ام لل?نزاهة          .ب 
 .دولة عضو

 
تعزي??ز توظ??يف وتدري??ب أش??خاص يتم??تعون بمس??توى ع??ال م??ن اإلس??تقامة وال??نزاهة والمعاي??ير           .ج 

 .األخالقية والخبرة
 
 

 4المادة 
 
 التدابير

 
 :يلتزم آل من أعضاء الجمعية العامة بما يلي 4.

 
 

 معايير السلوك
 

 .وك عليا لألداء النزيه واألخالقي والفعال للوظائف الشرطية والمحافظة عليهوضع معايير سل 1.4
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يج??ب أن تل??زم وتوج??ه ه??ذه المعاي??ير نح??و فه??م وتطب??يق س??لوك ن??زيه وأخالق??ي وفع??ال، 
وتف??ادي تض??ارب المص??الح، واالس??تخدام الس??ليم للم??وارد العام??ة ف??ي التطب??يق الع??ادل      

ء الوظ?ائف الش?رطية واإلف?ادة بأفع?ال الفساد         والح?يادي للق?انون وم?ا ي?تعلق ب?ه وف?ي أدا            
خ??الل أداء الوظ??ائف الش??رطية وم??ا ي??تعلق به??ا، وإرس??اء وترس??يخ ثق??ة الجمه??ور ف??ي      

 .هيئات الشرطة باعتبارهم جزءا من منظومة العدالة/ضباط الشرطة وقوات

1.1.4 

  
هي??ئة الش??رطة الكش??ف ع??ن الفس??اد    /يج??ب أن تق??ر ه??ذه المعاي??ير ب??أن م??ن واج??ب ق??وة    

 .هيئة الشرطة/الجه ضمن قوةوع
2.1.4 

  
هي??ئة /يج??ب أن تف??رض ه??ذه المعاي??ير عل??ى ض??باط الش??رطة وغ??يرهم م??ن موظف??ي ق??وة 

الش??رطة إف??ادة الش??خص أو الس??لطة المعن??ية باألفع??ال أو التغاض??يات الت??ي تعت??بر أو ق??د  
 .هيئة الشرطة/تعتبر جريمة فساد ضمن قوة

3.1.4 

 
تطبيق معايير السلوك العليا المطلوبة خالل أداء الوظائف                وضع وتنفيذ آليات فعالة لمراقبة و           2.4

 .الشرطية أو ما يتعلق بها
 
 

 التوظيف والتعيين والترقية والتسريح
 

إقام?ة وتطب?يق م?نظومات فعال?ة لتوظ?يف ض?باط ش?رطة يتم?تعون بمس?تويات عال?ية م?ن اإلستقامة                        3.4
 .والنزاهة والمعايير األخالقية والخبرة

 
 التوظيف والتعيين والترقية والتسريح ليست تعسفية، بل تستند إلى العدالة           ال?تأآد من أن منظومات     4.4

 .واإلنفتاح والقدرة واألداء
 

 التدريب
 

إقام??ة م??نظومة لتعل??يم ض??باط الش??رطة وغ??يرهم م??ن المعنيي??ن ب??أداء الوظ??يفة الش??رطية، المعاي??ير      5.4
 .واألنظمة األخالقية المطبقة على أداء هذه الوظائف

 
ة للتدري?ب، بم?ا ف?ي ذلك التدريب المتواصل، لضباط الشرطة وغيرهم من              وض?ع وتطب?يق م?نظوم      6.4

 . 1.4هيئات الشرطة، ترسخ معايير السلوك العالية المشار إليها في البند /موظفي قوات
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 الفساد
 

 .تطبيق إجراءات لردع رشو العاملين أو المشارآين في أداء الوظائف الشرطية وما يتعلق بها 7.4
 

لل?تأآد م?ن أن آل?يات وم?نظومات الوقاي?ة م?ن الفساد وآشفه ومعاقبته والقضاء              ب?ذل أقص?ى الجه?ود        8.4
هي??ئة ش??رطية تتماش??ى والممارس??ات /عل??يه خ??الل أداء الوظ??ائف الش??رطية وم??ا ي??تعلق به??ا ف??ي ق??وة 

 .الحالية التي اعتمدتها جمعية االنتربول العامة
 

هيئات الشرطة على   /واتإقام?ة م?نظومة فعال?ة تج?بر ض?باط الش?رطة وغ?يرهم م?ن العاملي?ن ف?ي ق                     9.4
اإلف??ادة وتمك??نهم وأعض??اء المج??تمع المدن??ي م??ن اإلف??ادة بأعم??ال الفس??اد وتحم??ي المفيدي??ن بأعم??ال     

 .الفساد عن حسن نية
 

وض??ع آل??يات تش??جع مش??ارآة المج??تمع المدن??ي ف??ي النش??اطات والجه??ود للوقاي??ة م??ن الفس??اد ض??من    10.4
 .هيئات الشرطة/قوات

 
 الدخل واألصول والديون الخاصة بأولئك الذين يؤدون        وض?ع وتطب?يق إج?راءات إع?الن وتس?جيل          11.4

 .الوظائف الشرطية وبأفراد عائالتهم
 
 

 المنظومات
 

إقام?ة وتطب?يق م?نظومات لجم?ع اإلي?رادات وتس?يير األم?وال والملكيات ومراقبة وحفظ األدلة التي                    12.4
معامل???ة تض??من محاس???بة القائمي???ن عل???ى جم??ع ومعامل???ة األم???وال العام???ة وال??تعامل م???ع األدل???ة أو    

 .الملكيات، والتأآد من نجاعة هذه المنظومات في التصدي للفساد
 

إقام?ة وتطب?يق م?نظومات لش?راء الس?لع والخدم?ات تع?تمد على اإلنفتاح والكفاءة والمساواة والتاآد                    13.4
 .من تطبيق األنظمة والسعي إلى الحصول على أفضل نوعية بالسعر المناسب

 
 
 الرقابة

 
 هي?ئات لمراق?بة الم?نظومات والتداب?ير الموضوعة للوقاية من الفساد              مش?رفة أو   آهي?ئة وض?ع آل?ية،      14.4

هي??ئات الش??رطة ولل??تحقق م??ن مواءم??تها وتطب??يقها      /وآش??فه ومعاقب??ته والقض??اء عل??يه ف??ي ق??وات     
 .وفعاليتها
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تخوي?ل أو العمل على تخويل سلطة معينة، سواء أآانت داخلية أو خارجية، هذه الصالحيات للقيام       15.4
حال?ة ال?ى العدال?ة دون خ?وف أو محاباة أو تحيز أو سوء نية آل من يرتكب أعمال     بالتحق?يقات واإل  

الفس?اد وخيانة األمانة خالل تنفيذهم للوظائف الشرطية أو ما يتعلق بها، وتيسير الموارد والتمويل               
 .المالئم لهذه السلطة

 
أن ه??ؤالء تيس??ير م??نظومة لتوظ??يف ض??باط ي??تحلون ب??نزاهة عال??ية ف??ي ه??ذه الس??لطة ولل??تأآد م??ن        16.4

 .الضباط لن يتضررون جراء تعيينهم في هذه السلطة
 

تيس?ير آليات الحماية المالئمة للحيلولة دون إساءة استعمال السلطة من أولئك العاملين في منظومة          17.4
 .مكافحة الفساد وللحد من التجاوزات غير الضرورية للحقوق الفردية

 
 إعادة النظر واإلفادة والبحث

 
ام??ة م??رة واح??دة عل??ى األق??ل س??نويا ب??العمل والن??تائج الم??تعلقة بال??رقابة عل??ى           تش??ترط اإلف??ادة الع  18.4

 . وبمواءمتها وتطبيقها وفعاليتها14.4المنظومات والتدابير المشار إليها في البند 
 

البح?ث الج?اري الم?تعلق بالممارس?ات السليمة الحالية في ميدان الوقاية من الفساد وآشفه ومعاقبته                  19.4
 .أداء الوظائف الشرطية وما يتعلق بهاوالقضاء عليه، خالل 

 
إع?ادة ال?نظر خ?الل ف?ترات مالئم?ة ومن?تظمة ف?ي التدابير والمنظومات الخاصة بالوقاية من الفساد                    20.4

 .وآشفه ومعاقبته والقضاء عليه، خالل أداء الوظائف الشرطية وما يتعلق بها
 
 

 عموميات
 

هيئة شرطة بمثابة /ظ?ف آخ?ر ف?ي ق?وة       اعت?بار أفع?ال الفس?اد الت?ي يرتك?بها ض?ابط ش?رطة أو أي مو                 21.4
 .جريمة خطرة

 
 .سّن القوانين التي تتيح مصادرة األموال المتأتية عن الفساد والجرائم المتعلقة به 22.4

 
وض??ع أو العم??ل عل??ى وض??ع ه??ذه التداب??ير القانون??ية واإلداري??ة وغ??يرها م??ن التداب??ير الض??رورية       23.4

 .هيئات الشرطة/واتللوقاية من الفاسد وآشفه ومعاقبته والقضاء عليه في ق
 

إتخ???اذ جم???يع الخط???وات العمل???ية لض???مان مس???توى روات???ب يت???يح لض???باط الش???رطة وغ???يرهم م???ن   24.4
هي??ئات الش??رطة الحف??اظ عل??ى مس??توى معيش??ي معق??ول دون االض??طرار إل??ى /الموظفي??ن ف??ي ق??وات

 .ممارسة عمل آخر أو اللجوء إلى الفساد
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 الجمعية العامة
 

و خ?الل ف?ترات أقص?ر وفقا لما تقرره األمانة العامة بالتدابير     اإلف?ادة م?رة آ?ل عامي?ن عل?ى األق?ل أ             25.4
الم?تخذة واآلل?يات والم?نظومات الموض?وعة لتطبيق المعايير الواردة في هذا البروتوآول والتحقق           

 .من فعالية هذه اآلليات والمنظومات والتدابير
 

ألمين العام بهدف   الس?ماح بتنف?يذ عمل?يات ال?رقابة وال?تعاون م?ع ش?خص أو ع?دة أش?خاص يعي?نهم ا                      26.4
هي??ئات الش??رطة والتوص??ل إل??ى /مراق??بة اآلل??يات والم??نظومات والتداب??ير الس??ارية والم??تعلقة بق??وات

تحق?يق اله?دف والعمل بالمعايير المشار إليها في هذا البروتوآول، والتحقق من فعالية هذه اآلليات                
 .والمنظومات والتدابير

 
 

 5المادة 
 

 إعادة النظر
 

امة لالنتربول النظر في تطبيق هذا البروتوآول بشكل متواصل، وترفع تقارير بشأنه الى                  تعيد األمانة الع  
 .آل دورة من دورات الجمعية العامة تعقد بعد انقضاء سنتين من اعتماده
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