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 مراسيم، قرارات، تعميمات
 نصوص عامة

 وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية

 نرسالتيعلى شكل ضافي توكول اإلو ر بالنشر ب القاضي 2016آذار/مارس  17 صادر فيال 2016-326مرسوم رقم ال
فسير وتطبيق أحكام تبشأن بين حكومة الجمهورية الفرنسية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية )اإلنتربول(  متبادلتين
س يبار  في تين، موقعقر المنظمة على األراضي الفرنسيةملمتعلق با 2008نيسان/أبريل  24و 14 اتفاق من 24المادة 
  (1) 2016شباط/فبراير  12وفي ليون بتاريخ  2016شباط/فبراير  9 بتاريخ

 
NOR : MAEJ1606752D 

 ، رئيس اجلمهوريةإن 
 تقرير رئيس الوزراء ووزير الشؤون اخلارجية والتنمية الدولية،  بناء على

 ، منه 55إىل  52 وا املأحكام الدستور، وال سيما وبناء على 
املصىىىىىىىىا قة على االلتداماة الدولية ال  شىىىىىىىى ن ب 1953آذار/مارس  14 الصىىىىىىىىا ر ي 53-192رقم املعّدل ومبقتضىىىىىىىىى املرسىىىىىىىىوم 

 ، ونشرهافرنسا  تقطعها
حكومة اجلمهورية  بني نشىىىىىىىىر االتفا ب القاضىىىىىىىى  2009أيلول/سىىىىىىىى تم   4 الصىىىىىىىىا ر ي 2009-1098املرسىىىىىىىىوم رقم  ومبوجب

،  ي ملحق واحدسىىىوية الفرنسىىىية وقر املن مة على ارأراضىىى  املتعلق مبالفرنسىىىية واملن مة الدولية للشىىىراة اجلنائية وا(ن بول  
 ، 2008نيسان/أبريل  24وي باريس بتاريخ  2008نيسان/أبريل  14ي ليون بتاريخ ع واملوقّ 

 رسم ما يل : ي
بني حكومة  ت ا لتنيشكل رسالتني م علىللجمهورية الفرنسية  اجلريدة الرمسيةي ال وتوكول ا(ضاي يُنشر  المادة األولى:

نيسان/أبريل  24و 14اتفا   من 24فسري وتط يق املا ة تش ن باجلمهورية الفرنسية واملن مة الدولية للشراة اجلنائية وا(ن بول  
 12وي ليون بتاريخ  2016ش اط/ف اير  9ي باريس بتاريخ  موقعتنياملتعلق مبقر املن مة على ارأراض  الفرنس ،  2008

 ؛2016 ش اط/ف اير

أمر تنفيذ هذا  ،هضىىىىىىمن اتتصىىىىىىا ىىىىىىاتكل د إىل رئيس الوزراء ووزير الشىىىىىىؤون اخلارجية والتنمية الدولية،  ُيسىىىىىىن   المادة الثانية:
 .   اجلريدة الرمسيةاملرسوم الذي يُنشر ي 

 .2016آذار/مارس  17حرِّر ي 
 نسوا هوالندفر 

 رئيس اجلمهورية:

  الوزراء،رئيس 
 فالس مانويل

 اخلارجية والتنمية الدولية،وزير الشؤون 
 لتمارك آيرو -جان

 
   .2016ش اط/ف اير  16 :حّيد النفاذ الدتول (1)
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 ـافـيتـوكـــول إضـو بـر 

 بين حكومة الجمهورية الفرنســية والمنظمة الدولية للشــرطة الجنائية )اإلنتربول( بشــأن شــكل رســالتين متبادلتين على
المتعلق بمقر المنظمة على األراضـــــي الفرنســـــية،  2008نيســـــان/أبريل  24و 14من اتفاق  24تفســـــير وتطبيق المادة 

  2016شباط/فبراير  12وفي ليون بتاريخ  2016شباط/فبراير  9في باريس بتاريخ  موقعتين
 

 الجمهورية الفرنسية

 وزارة الشؤون الخارجية

 والتنمية الدولية

 الوزير 
 2016ش اط/ف اير  9باريس، 

 السيد يورغن شتوك
 ارأمني العام

 لمن مة الدولية للشراة اجلنائية وا(ن بول ل
 200, quai Charles-de-Gaulle 

69006 LYON 
 001028CM: المرجع

 حضرة السيد ارأمني العام احمل م، 
قر املن مة مب ملتعلقاواملن مة الدولية للشراة اجلنائية وا(ن بول  إىل االتفا  بني حكومة اجلمهورية الفرنسية يشرفين أن أشري 

 . 2008نيسان/أبريل  14ي  ، املوّقععلى ارأراض  الفرنسية
من  24من املا ة  1التحكيم املنصوص عليها ي الفقرة  إجراءاةأن ، املن مة الدولية للشراة اجلنائيةوترى احلكومة، أسوة ب

نشراة ا(ن بول ي من ومة ا(ن بول للمعلوماة، كعلى ارأحكام املتعلقة مبعاملة ال ياناة تسري االتفا  املشار إليه أعاله ال 
وتعاميمه ورسائله، ال  ميكن الطعن فيها أمام جلنة الرقابة على حمفوظاة ا(ن بول، وال على ارأحكام املتعلقة بشروط تعيني 

 أمام احملكمة ا( ارية التابعة ملن مة العمل الدولية. فيها ال  ميكن الطعن  ،موظف  املن مة
املشىىىىىى ك تعّ  عن فهمنا ل 24من املا ة  3، تعديل الفقرة ة بلديأمر من حكومناء على شىىىىىىرفين أيضىىىىىىا أن أق   عليكم، بوي

 : . ونق   الصيغة التالية ملنطوقهارأحكامها
من هذه املا ة على اخلالفاة ال  تنش  بش ن تط يق أو تفسري أحكام  1. ال تنط ق ا(جراءاة املنصوص عليها ي الفقرة 3’’
ماة وبشروط مبعاملة ال ياناة ي من ومة ا(ن بول للمعلو اخلالفاة املتعلقة ، وال سيما لقانون ارأساس  للمن مة أو ملحقاتها

 ‘‘. املن مة  تعيني موظف
 على مضمون هذه الرسالة. مبوافقة من متكم  بإبالغ وس كون ممتنا لكم لو تكرمتم 
ة واملن مة شكالن بروتوكوال إضافيا بني حكومية اجلمهورية الفرنسيكتابنا هذا وجوابكم عليه سيوإذا كان الر  با(جياب، فإن  

املشار  2008نيسان/أبريل  14من اتفا   24بش ن تفسري وتط يق املا ة ، م ما كرسالتني مت ا لتني، الدولية للشراة اجلنائية
 . يدتل حّيد النفاذ بتاريخ استالم ر كمإليه أعاله 
 بق ول فائق االح ام والتقدير، ارأمني العام، حضرةوتفضلوا، 

 لوران فابيوس
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 الجنائيةللشرطة المنظمة الدولية 
 اإلنتربول
 ارأمني العام

 2016ش اط/ف اير  12ليون، 

 لتمارك آيرو -السيد جان
 والتنمية الدوليةوزير الشؤون اخلارجية 

37, Quai d’Orsay 

75351 Paris 
 LA/58796-5/2.1/OLF/II: مرجعنا

 : اتفا  بني حكومة اجلمهورية الفرنسية واملن مة الدولية للشراة اجلنائية وا(ن بول الموضوع
 ، احمل م معايل الوزير

 : ال  جاء نصها كاآليت، 2016ش اط/ف اير  9يشرفين إبالغكم ب نين استلمت رسالة السيد لوران فابيوس املؤرتة 
ملتعلق مبقر اواملن مة الدولية للشىىىىىىىراة اجلنائية وا(ن بول  يشىىىىىىىرفين أن أشىىىىىىىري إىل االتفا  بني حكومة اجلمهورية الفرنسىىىىىىىية ’’

 . 2008نيسان/أبريل  14املن مة على ارأراض  الفرنسية، املوّقع ي 
من  24من املا ة  1، أن إجراءاة التحكيم املنصوص عليها ي الفقرة للشراة اجلنائية املن مة الدوليةوترى احلكومة، أسوة ب

االتفا  املشار إليه أعاله ال تسري على ارأحكام املتعلقة مبعاملة ال ياناة ي من ومة ا(ن بول للمعلوماة، كنشراة ا(ن بول 
شروط تعيني على حمفوظاة ا(ن بول، وال على ارأحكام املتعلقة بوتعاميمه ورسائله، ال  ميكن الطعن فيها أمام جلنة الرقابة 

 موظف  املن مة، ال  ميكن الطعن فيها أمام احملكمة ا( ارية التابعة ملن مة العمل الدولية. 
ك لتعّ  عن فهمنا املشىىىىىى   24من املا ة  3ويشىىىىىىرفين أيضىىىىىىا أن أق   عليكم، بناء على أمر من حكومة بلدي، تعديل الفقرة 

 رأحكامها. ونق   الصيغة التالية ملنطوقها: 
من هذه املا ة على اخلالفاة ال  تنش  بش ن تط يق أو تفسري أحكام  1. ال تنط ق ا(جراءاة املنصوص عليها ي الفقرة 3’’

للمعلوماة وبشروط  لالقانون ارأساس  للمن مة أو ملحقاته، وال سيما اخلالفاة املتعلقة مبعاملة ال ياناة ي من ومة ا(ن بو 
 ‘‘. تعيني موظف  املن مة

 وس كون ممتنا لكم لو تكرمتم بإبالغ  مبوافقة من متكم على مضمون هذه الرسالة. 
وإذا كان الر  با(جياب، فإن كتابنا هذا وجوابكم عليه سيشكالن بروتوكوال إضافيا بني حكومية اجلمهورية الفرنسية واملن مة 

املشار  2008نيسان/أبريل  14من اتفا   24ة، م ما كرسالتني مت ا لتني، بش ن تفسري وتط يق املا ة الدولية للشراة اجلنائي
 ‘‘. إليه أعاله يدتل حّيد النفاذ بتاريخ استالم ر كم

 ويسرين أن أؤكد لكم موافقة املن مة الدولية للشراة اجلنائية على مضمون هذه الرسالة. 
 وتفضلوا، معايل الوزير، بق ول فائق االح ام والتقدير، 

 يورغن شتوك


