االنضمام إلى اإلنتربول – المنظور التاريخي
ملخص تنفيذي

تنص املادة  4من القانون األساسي لإلنرتبول على أن يأيت طلب االنضمام من "البلد" ،وأن يكون العضو الذي
يقرتحه البلد "هيئة شرطة رمسية تدخل وظائفها يف نطاق أعمال املنظمة" ،وأن يصدر الطلب عن "مرجع حكومي
خمتص" .وال يتضمن القانون األساسي لإلنرتبول وال النظام العام أي تعريفات لعناصر االنضمام الرئيسية .عالوًة على
ذلك ،ال يتناول القانون األساسي لإلنرتبول ونظامه العام ونظامه الداخلي اخلطوات اإلجرائية الواجب اختاذها بعد
تل ّقي طلب االنضمام.
ولسن ن ن ن ن ن نننوات عديدة ،ام األمة العام واللمبنة التنفيذية العاملة طلبات االنضن ن ن ن ن ن ننمام اإلنرتبول ل حالة على حدة
إلدراجها يف جدول أعمال اجلمعية العامة ،على غرار الطريقة اليت تُدرج هبا برامج العمل واملشاريع األخرى.
ومل تُثر طلبات االنضمام اإلنرتبول من الدول اليت يعرتف هبا عدد بري من الدول األخرى دول سيادية الكثري من
األسئلة بشأن االمتثال ملعايري االنضمام اإلنرتبول يف املادة  .4وجرى استعراض تلك الطلبات بشكل سريع ونالت
موافقة اجلمعية العامة بالتصويت.
وأثارت طلبات أخرى األسننئلة بشننأن االمتثال للمادة  .4على سننبيل املثال ،يف حالة ج ر األنتيل الولندية السننابقة ،مل
تُثر الطلبات الواردة من ثالثة بلدان مسن ن ننتقلة لكن غري سن ن ننيادية أي خالف بة أعضن ن ننام اإلنرتبول ،ما أدى موافقة
س ن ن ن ن ن ن نريعة على الطلبات .ويف حاالت أخرى للت يف معظمها بلداناً برزت لدى تفكك االحتاد الس ن ن ن ن ن ننوفيايت ومجهورية
يوغوس ن ننالفيا االحتادية االش ن نرتا ية ،ان وغ ن ننع الكيان غري واغ ن ن أو ل خالف ،الا يف ذلك بة أعض ن ننام اإلنرتبول.
وعملت األمانة العامة واللمبنة التنفيذية على احلفاظ على اسن ننتقالل اإلنرتبول شن ننبكة للتعاون بة أجه ة الشن ننرطة ،ال
تعتمد راراهتا بش ن ن ن ن ن ننأن االنض ن ن ن ن ن ننمام على جرامات املنظمات الدولية أو الدول األخرى .على الرغ من ذلك ،يش ن ن ن ن ن ننري
اإلنرتبول أن األم املتحدة ان لا يد يف حتديد الوغ ن ن ن ن ننع الدوا لبعو البلدان بص ن ن ن ن ننورة أ ثر تواتراً يف الس ن ن ن ن نننوات
األخرية.
ومن اخللفيات الامة لنظام االنض ن ننمام اإلنرتبول هي اجلهود املبذولة داخل املنظمة لتعريف "البلد" الوارد يف املادة
على أنه "دولة سن ن ن ن ن ننيادية" .و د نشن ن ن ن ن ننأت هذ اجلهود بفعل لق بعو األعضن ن ن ن ن ننام من اعتبار اإلنرتبول أ ل من منظمة
حكومية دولية املة ألنه يض أعضام من غري الدول .ومن األمهية الكان معرفة املنا شات واملداوالت اليت أُجريت من
أجل التوصل فه امل للمسائل اليت نشأت يف خالل عملية بول اإلنرتبول ألعضام جدد منذ العام .1956
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االنضمام إلى اإلنتربول  -المنظور التاريخي
مقدمة
يغطي هذا املنظور التارخيي حول االنض ن ن ننمام اإلنرتبول اإلجرامات واملمارس ن ن ننات املتبعة لتقدمي طلب االنض ن ن ننمام
اإلنرتبول ،وهو م ّود النا ش ن ننات حول عدة طلبات انض ن ننمام س ن ننابقة .وينا ش اجل م الثاين جهود اإلنرتبول املبذولة على
مدى عقود لتعريف مصطلحات املادة .4
تنص املادة  4من القانون األساسي لإلنرتبول على املعايري ونظام االنضمام

اإلنرتبول الا يلي

يعة لعضن ن ننوية املنظمة أية هيئة رمسية من هيئات الشن ن ننرطة تدخل وظائفها يف نطاق أعمال
"لكل بلد أن ّ
املنظمة.
يق ّدم املرجع احلكومي املختص طلب االنضننمام
ال بعد موافقة اجلمعية العامة عليه بأغلبية الثلثة".

األمة العام .وال يكتسننب االنضننمام الصننفة القطعية

ميكن التعبري عن املعايري املنصننول عليها يف املادة  4يف ثالثة أسننئلة مباشننرة نسننبياً .الس ن ال األول هل يصنندر الطلب
عن "بلد" باملعىن املقص ن ن ن ننود يف املادة 4؟ الس ن ن ن ن ال الثاين هل العض ن ن ن ننو املقرت" من بل البلد هو "هيئة رمسية من هيئات
الشرطة تدخل وظائفها يف نطاق أعمال املنظمة"؟ الس ال الثالث هل يق ّدم الطلب "املرجع احلكومي املختص" التابع
للبلد؟ ال يتضننمن القانون األسنناسنني لإلنرتبول وال النظام العام أي أحكام غننافية تشننر" يفية فه العناص نر الرئيس ننية
لذ املعايري يف ما يتعلق بطلبات االنضمام اجلديدة.
الجزء األول .إجراءات اإلنتربول وممارساته
أوال.

اإلجرامات املطبّقة على طلبات االنضمام

اإلنرتبول

تنص املادة  4من القانون األسن ن ن ن نناسن ن ن ن نني على أن "يُقدنم طلب االنضن ن ن ن ننمام اإلنرتبول األمة العام "...وأن "ينال
االنضن ن ن ننمام موافقة أغلبية ثلثي أعضن ن ن ننام اجلمعية العامة ".وال يذ ر القانون األسن ن ن نناسن ن ن نني لإلنرتبول ونظامه العام ونظامه
الداخلي أي خطوات جرائية ينبغي اختاذها يف الفرتة بة استالم الطلب واملوافقة عليه.
اتبع اإلنرتبول لسن ن ن نننوات عديدة ةارسن ن ن ننة ددة يف ما يتعلق بالطريقة اليت سن ن ن ننتعامل هبا طلبات االنض ن ن ن نمام .وتنبع هذ
املمارس ننة من األحكام املعمول هبا يف القانون األس نناس نني اليت توفر ملختلف هيئات املنظمة س ننلطات معيّنة يف ما يتعلق
بش ن ن ن ن ن ن ن ون اإلنرتبول .وعلى وجه التحديد ،يقوم األمة العام واللمبنة التنفيذية العاملة طلبات االنض ن ن ن ن ن ننمام إلدراجها يف
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جدول أعمال اجلمعية العامة ،على غرار الطريقة اليت تندرج هبا برامج العمل واملش ن ن نناريع األخرى للنظر فيها من جانب
اجلمعية العامة .1ويف ما يلي اخلطوات اإلجرائية احلالية لطلبات االنضمام على النحو الذي جتسد ةارسة املنظمة
.1

عند اس ن ن ن ن ن ننتالم األمة العام للطلب ،تُرس ن ن ن ن ن ننل األمانة العامة راراً بذلك ،ومن تتأ د من تعبئة الطلب
بالكامل ،مع مراعاة املعايري املنصول عليها يف القانون األساسي لإلنرتبول ونظامه الداخلي.

.2

يُبلغ األمة العام الرئيس بأنه تل ّقى طلب االنض ن ن ن ن ن ننمام ،ويت أيض ن ن ن ن ن ن ناً بالا أعضن ن ن ن ن ن ننام اللمبنة التنفيذية
واإلنرتبول.

.3

تطلب األمانة العامة عموماً ،ذا ل م األمر ،معلومات غ ن ن ن ن ن ن ننافية من البلد املقدم للطلب ،و ذلك من
أعض ن ن ن ننام اإلنرتبول واملنظمات الدولية األخرى .وعند احلص ن ن ن ننول على املعلومات ،يطلب األمة العام من
اللمبنة التنفيذية دراج الطلب بند على جدول أعمال اجلمعية العامة.

.4

جدول

تنا ش اللمبنة التنفيذية أيضاً الطلب ،وأي معلومات يق ّدمها األمة العام ،وتنظر يف غافتها
أعمال اجلمعية العامة.

بالنسننبة الطلبات اليت أثارت مسننائل حسنناسننة ،أو احلاالت اليت مل يتضن فيها ما ذا ان الطلب د
استوىف معايري اإلنرتبول ،طلبت اللمبنة التنفيذية بعو األحيان احلصول على معلومات غافية من البلد
املقدم للطلب ،أو ررت تأجيل النظر يف الطلب ريثما يت توغ ن ن ن نني الظروف اليت تثري تس ن ن ن ننا الت حول
مدى امتثال الطلب للقانون األساسي لإلنرتبول ونظامه العام ونظامه الداخلي.
.5

عندما تكمل اللمبنة التنفيذية استعراغها للطلب ،تضيفه مشروع جدول األعمال (امل ت) للمبمعية
العامة .2تُعد األمانة العامة تقريراً يعرض الطلب .ويُعم التقرير على أعض ن ن ن ن ن ن ننام اإلنرتبول بل افتتا"
اجلمعية العامة بثالثة يوماً على األ ل .3ويف حال اعرتض عض ن ن ننو على أحد الطلبات ،يُبلّغ األمة العام
اللمبنة التنفيذية واجلمعية العامة.

.7

جيوز للمبمعية العامة ،عند تقدمي الطلب ،أن تتخذ اإلجرام الذي ترا مناسن ن ن ن ن ن ننباً .ويف بعو احلاالت،
ررت اجلمعية العامة رجام التصن ن ن ن ننويت على طلب ما ،ما أدى تأخري ظهور نتيمبته ملدة س ن ن ن ن ننة على
األ ل .و ذا مت التصويت ،فإن املوافقة على الطلب تتطلب أغلبية الثلثة على األ ل.4

 1القانون األساسي،
 2القانون األساسي ،املادة ( 22ب).
 3النظام العام ،املادة .13
 4القانون األساسي ،املادة .4
املادة .22
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.8

عند املوافقة على الطلب ،يتخذ أعضن ننام وفد البلد أما نه مندوبة من األعضن ننام املي العضن ننوية يف
اجلمعية العامة .و ذا ُرفو الطلب ،جيوز ألعضن ننام الوفد أن يبقوا بصن ننفته مرا بة يف تلك الدورة ،ما مل
5
تقرر اجلمعية خالف ذلك.

تُعد اللمبنة التنفيذية جدول األعمال امل ت للمبمعية العامة خالل دورهتا اليت تُعقد يف يونيو/ح يران من ل عام ،ما
يسم لألمانة العامة بتعميمها على األعضام بل انعقاد الدورة االفتتاحية الا ال يقل عن  90يوماً .6وعندما يت وغع
جدول األعمال امل ت وتعميمه ،ال ميكن غننافة بنود غننافية ال يف ظروف ددة .7وبنامً على ذلك ،ال ميكن دراج
طلبات االنضن ن ن ن ن ن ننمام املقدنمة يف و ت ريب من اجتماع اللمبنة التنفيذية يف شن ن ن ن ن ن ننهر يونيو/ح يران على جدول أعمال
اجلمعية العامة لذلك العام.
و د أغافت اللمبنة التنفيذية يف بعو األحيان طلب انضمام املنظمة بعد عداد جدول األعمال امل ت وتعميمه.
ويف أحيان أخرى ،أغن ن ن ننافت اللمبنة التنفيذية طلباً على جدول األعمال النهائي ،الذي تعد بل يوم من انعقاد الدورة
االفتتنناحيننة للمبمعيننة العننامننة ،على الرغ من أن جنندول األعمننال امل ننت مل يتضن ن ن ن ن ن ننمن هننذا الطلننب .8ويف مثننل هننذ
احلاالت ،ونظراً لعدم وجود نظام دد لتقدمي طلبات االنضمام ،يُعل األمة العام األعضام مسبقاً أن اللمبنة التنفيذية
سيُطلب منها دراج الطلب على جدول األعمال النهائي.
وجيوز أن اجلمعية العامة أيضاً البادرة منها "أن تضيف

جدول أعمالا أي بند عاجل وهام على حد سوام".9

لقد مت اتباع نظام جدول األعمال لس ن ن نننوات عديدة يف التعامل مع طلبات االنض ن ن ننمام ،لكن االفتقار مواعيد هنائية
ثابتة يف ل مرحلة وةارسة األمة العام واللمبنة التنفيذية لصالحيات تقديرية برية يعين أن بعو الطلبات د استغرق
و تاً أطول من غري لطرحه على اجلمعية العامة للتصويت.10
ثانيا.

ةارسات االنضمام

اإلنرتبول منذ العام

1956

ويبة اجلدول يف
جرى اسننتعراض طلبات االنضننمام اإلنرتبول منذ العام  1956واملوافقة عليها ل حالة على حدةّ .
املرفق  1التواريخ الرئيسية والطلبات اليت أثارت النقاش.
 5النظام الداخلي للمبمعية العامة ،املادة .)2( 41
6
7
8

9

10

النظام العام ،املادة 9؛ النظام الداخلي للمبمعية العامة ،املادة .)1( 10
النظام العام ،املادة ( 11طلبات األعضام).
النظام العام ،املادة 12؛ النظام الداخلي للمبمعية العامة ،املادة  .)1( 13يف العام  ،1980ررت اللمبنة التنفيذية عدم غافة طلب انضمام بربادوس
جدول األعمال النهائي ،بينما يف العام  ،1982ررت اللمبنة غافة طلب انضمام أنغوال .متّ استالم الطلبة بل شهر من اجتماع اجلمعية العامة.
النظام الداخلي للمبمعية العامة ،املادة  .)2( 13يبدو أن اجلمعية العامة د أغافت بنداً جدول أعمالا البادرة منها مرة واحدة فقط .يف العام
 ،1986صوتت اجلمعية العامة أوالً إلغافة طلب انضمام الربازيل جدول األعمال ،ومن صوتت فوراً على بول هذا البلد عضو.
راجع املنا شة اإلغافية مع األمثلة يف القس الثاين (ألف) أدنا .
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ألف .املوافقة السريعة على أغلبية الطلبات
أصب اليوم أعضام اإلنرتبول دوالً سيادية باستثنام البلدان األربعة املكونة ململكة هولندا ،وهي هولندا وأروبا و وراساو
وسانت مارتن (راجع املرفق  .)2ومل تطر" طلبات االنضمام من البلدان اليت يعرتف هبا عدد بري من الدول األخرى
على أهنا دول سيادية أي أسئلة أو شكوك تُذ ر يف ما يتعلق باالمتثال ملعايري االنضمام اإلنرتبول املنصول عليها
يف املادة  .4ومن الواغ أن الدولة املقدمة للطلب هي "بلد" باملعىن املقصود يف املادة  ،4ونادراً ما أثار وجود هيئة
شرطة رمسية تدخل وظائفها يف نطاق أعمال املنظمة شكو اً ،وميكن التحقق بسهولة من مدى مالممة اجلهة احلكومية
اليت تقدم الطلب .وبشكل عام ،مرت هذ الطلبات بسرعة عرب عملية املوافقة ،أو يف بعو اإلصدارات املتكررة السابقة
لا ،دون تأخري ال مربر له ،وحصلت على تصويت سريع نسبياً من اجلمعية العامة .ومثة دليل على الكفامة العامة لنظام
االنضمام اإلنرتبول يتمثل يف النمو املطرد والسريع أحياناً النضمام األعضام ليه (راجع املرفق .)3
بيد أن معاملة طلبات االنضمام اليت ال تثري أي ضايا هامة مل تتبع دائماً النظام الداخلي الذي ينظّ عداد جدول
األعمال امل ت للمبمعية العامة بد ة .وعلى سبيل املثال ،يف العام  ،1976ررت اللمبنة التنفيذية عدم القيام باستثنام
يف ما يتعلق باملوعد النهائي لطلب دراج بنود يف جدول أعمال اجلمعية العامة ،ومل تعرض طلب باراغواي املتأخر على
اجلمعية العامة يف دورهتا الن  45املنعقدة يف أ را .ونتيمبةً لذلك ،مل يُقبل طلب باراغواي لالنضمام اإلنرتبول حىت
السنة التالية ،وذلك يف الدورة الن  46للمبمعية العامة املنعقدة يف ستو هومل .11ويف حاالت أخرى ،حصلت بعو
االستثنامات ،فقد تل ّقى مثالً األمة العام طلب انضمام أنغوال يف العام  1982بعد يوم واحد من املوعد النهائي املمتد
على  30يوماً الذي ان ساري املفعول آنذاك إلدراج البنود على جدول أعمال اجلمعية العامة .ووافق رئيس اجلمعية
العامة على ا رتا" اللمبنة التنفيذية بأن ينظر يف الطلب على الرغ من التأخر يف استالمه .وبدون التصويت على توسيع
جدول األعمال ،صوتت اجلمعية العامة على املوافقة على طلب أنغوال .12و بل أربعة أيام من افتتا" الدورة الن 55
للمبمعية العامة املنعقدة يف بلغراد يف العام  ،1986أرسلت الربازيل بر ية تطلب فيها االنضمام مرة أخرى اإلنرتبول،
بعد غياب دام عدة سنوات .ونظرت اللمبنة التنفيذية يف ما ذا انت ست جل دراج املسألة على جدول األعمال حىت
السنة التالية ،ولكنها ررت أن تطلب من اجلمعية العامة ما ذا انت ترغب يف النظر يف املسألة .ويف اجللسة العامة
األو للمبمعية العامة ،طلب الرئيس جرام تصويت لتوسيع جدول األعمال ليشمل طلب الربازيل الذي متت املوافقة
عليه .وجرت املوافقة على طلب الربازيل بأغلبية ساحقة .13و د حدث استثنام يف اآلونة األخرية أيضاً يف حالة جنوب
السودان ،ذ استلمت اجلمعية العامة طلب انضمام جنوب السودان يف  12أ توبر/تشرين األول  ،2011أي  19يوماً
بل افتتا" الدورة الن  80للمبمعية العامة يف هانوي .وأعدت األمانة العامة تقريراً بتاريخ  24أ توبر/تشرين األول جام

11

12
13

ضر اجتماع اللمبنة التنفيذية ،الدورة الن  – 56اجللسة األو  ،أ را 13 ،أ توبر/تشرين األول  ،1976ل .2-1 .غري أن اجلمعية العامة أذنت لألمانة
العامة بأن تبدأ التعاون مع باراغواي يف خالل السنة الفاصلة.
ضر الدورة الن  51للمبمعية العامة ،اجللسة العامة األو  5 ،أ توبر/تشرين األول  ،1982تورميولينوس ،51/PV/1 ،ل.4-3 ،1 .
ضر اجتماع اللمبنة التنفيذية الن  3-2 ،83أ توبر/تشرين األول  ،1986بلغراد ،ل18 .؛ ضر اجلمعية العامة يف دورهتا الن  ،55اجللسة العامة
األو  6 ،أ توبر/تشرين األول  ،1986بلغراد ،AGN/55/PV/1 ،ل.1.
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فيه أن الطلب يستويف مجيع متطلبات املادة  .4ووافقت اللمبنة التنفيذية على التقرير وأحالته
وافقت على طلب جنوب السودان بفارق بري.14
بام.

اجلمعية العامة اليت

بروز ضايا جديدة نامجة عن بعو الطلبات

أروبا
يف العام  ،1987طلبت أروبا االنض ننمام اإلنرتبول باعتبارها أول دولة غري س ننيادية تس ننعى االنض ننمام املنظمة
منذ اعتماد القانون األس ن ن ن ن ن نناس ن ن ن ن ن نني لعام  .1956ولغاية  1يناير /انون الثاين  ،1986بقيت أروبا ج ماً من ج ر األنتيل
الولندية ،وهي جمموعة من اجل ر اليت تش ن ن ن ننكل ج ماً من ةلكة هولندا .و امت ج ر األنتيل الولندية بتش ن ن ن ننغيل مكتب
مر ي وطين يف فيلمس ننتاد يف وراس نناو ،وش ننار ت عض ننو امل العض ننوية يف اإلنرتبول ،ما فعلت هولندا .وأص ننبحت
أروبا دولة مس ننتقلة داخل ةلكة هولندا يف العام  ،1986وتولت دارة ش ننرطتها الرمسية ،ولا س ننلطة ض ننائية مس ننتقلة من
بة سن ن ن ن ن ن ننلطات حكومية أخرى .وأ امت عال ات وثيقة مع هولندا ،الا يف ذلك يام ملكة هولندا بتعية حا أروبا.
وسعت أروبا االنضمام اإلنرتبول مستخدمة امسها ،باستثنام ج ر األنتيل الولندية وهولندا .ولقي الطلب الدع
الكامل من ةلكة هولندا .ويف اجللسن ن ن ن ن ن ننة العامة األو للمبمعية العامة يف دورهتا الن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  56املنعقدة يف نيس ،يف 23
نوفمرب/تشرين الثاين ّ ،1987دمت أروبا طلب انضمامها ،ومتت املوافقة عليه بأغلبية مئة وصوتة ( )102مقابل صفر
ص ننوت غ ن ند االنض ننمام ،وامتناع عض ننو واحد عن التص ننويت .15وال يتض ننمن اأض ننر أي منا ش ننة عما ذا انت أروبا
"بلداً" باملعىن املقصود يف املادة .4
ج ر وك
يف ش ننبارب/فرباير  ،1996اس ننتفس ننر مفوض ش ننرطة ج ر وك من األمة العام عن االنض ننمام اإلنرتبول .وبعد بض ننعة
أس ن ن ننابيع ،رد األمة العام برس ن ن ننالة م رخة  10أبريل/نيس ن ن ننان  .1996وأوغن ن ن ن أنه "ال ميكن بول طلب االنض ن ن ننمام
اإلنرتبول ال للدول اليت تتمتع بأهلية انونية املة" .وذ ر األمة العام أيضاً أن الوغع الدستوري جل ر وك ،وحتديداً
حقيقة أن نيوزيلندا هي املس ولة عن الش ون اخلارجية جل ر وك وأن شعبها مكون من مواطنة نيوزيلندية ،حال دون
انض ننمامها اإلنرتبول .غري أن األمة العام ا رت" أن يتواص ننل املفوض مع الس ننلطات النيوزيلندية ملنا ش ننة موغ ننوع أن
تصب ج ر وك مكتباً فرعياً للمكتب املر ي الوطين اخلال هبذا العضو .ويبدو أن استفسار ج ر وك جام من دون
عل املكتب املر ي الوطين النيوزيلندي ،حيث أحال األمة العام نسخة من طلب املفوض.16
ال توجد أي شارة يف الوثائق املتاحة

أن األمة العام أبلغ اللمبنة التنفيذية أو اجلمعية العامة بطلب ج ر وك.

اجلبل األسود
 14التقرير ر  ،24طلب انضمام مجهورية جنوب السودان ،بتاريخ  24أ توبر/تشرين األول AG-2011-RAP-24 ،2011؛ .AG-2011-RES-03
 ،AGN/56/PV/a 15ل.4-3 .
16
مفوض شرطة ج ر وك.
رسالة من رميوند ندال ،حائ ميدالية امللكة للشرطة ،األمة العام ،بتاريخ  10أبريل/نيسان  ،1996م .ت.ف .ماتابوّ ،
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يف  29أبريل/نيسان  ،2003تق ّدم اجلبل األسود بطلب انضمام اإلنرتبول ،وا رت" نشام مكتب مر ي وطين جديد
توجب على األمانة العامة واللمبنة التنفيذية حلها.
يف بودغوريتش ن ن ننا .وأثار الطلب عدداً من املس ن ن ننائل القانونية اجلديدة ّ
وبعد تفكك مجهورية يوغوسن ننالفيا االحتادية االش ن نرتا ية يف أوائل التسن ننعينات ،شن ننكلت ص ن نربيا واجلبل األسن ننود مجهورية
يوغوس ن ن ن ن ن ننالفيا االحتادية ،اليت انض ن ن ن ن ن ننمت اإلنرتبول يف العام  .2001وأُنش ن ن ن ن ن ننط مكتب مر ي وطين واحد خيدم ال
اجلمهوريتة يف بلغراد .ويف العام , ،2002برعاية االحتاد األورويب ،أسن ن ن ننفر اتفاق بلغراد عن اعتبار "دولة ص ن ن ن نربيا واجلبل
األسن ننود" دولة احتادية واحدة ،مع متتع ل مجهورية بدرجة من االسن ننتقالل الذايت ،الا يف ذلك يف ش ن ن ون الشن ننرطة .وال
حيق ألي من اجلمهوريتة التصن ن ننرف يف لي الطرف اآلخر يف ما يتعلق السن ن ننائل الشن ن ننرطة ،ولكل منها نظام معلومات
ش ننرطة خال هبا .وختض ننع و االت الش ننرطة لس ننلطة ل من وزاريت الداخلية املوجودتة يف اجلمهوريتة .و د ا تص ننرت
السلطة االحتادية على الش ون اخلارجية ،والدفاع ،وغريها من السلطات اأددة .ويف البداية ،يف العام  ،2002حافظت
صربيا واجلبل األسود على عضويتهما املوحدة السابقة يف اإلنرتبول بوجود مكتب مر ي وطين واحد .و د وغع طلب
اجلبل األسود هذا الرتتيب موغع التنفيذ.
يف يونيو/ح يران  ،2003عرغت األمانة العامة طلب اجلبل األسود على اللمبنة التنفيذية يف اجتماعها الن  138يف ليون
على أساس التقرير ر  .1723رفضت اللمبنة الطلب على أساس أن "صربيا واجلبل األسود" تُعترب ،الوجب اتفاق بلغراد،
دولة واحدة متلك مكتباً مر ياً وطنياً ،متاشياً مع الطريقة اليت نظرت فيها املنظمات األخرى ليها .واعتُرب أيضاً رفو
18
طلب اجلبل األسود املنفصل أمراً غرورياً لتمبنب السما" لعضو واحد باحلصول على صوتة يف اجلمعية العامة.
و ررت اللمبنة بالا اجلبل األسود بقرارها ،لكنها فكرت يف أن تعرض املسألة على اجلمعية يف دورهتا الن  72يف حال
أصرت اجلمهورية على تقدمي طلب منفصل .19لكن يف الوا ع ،مل تنظر اجلمعية العامة يف طلب اجلبل األسود يف تلك
السنة ،ومل يُتخذ أي جرام آخر على ما يبدو لغاية العام .2006
أعلن اجلبل األسود استقالله عن صربيا يف  3يونيو/ح يران  ،2006وأنشأ البلدان عال ات دبلوماسية .ويف غضون أيام
من استقالل اجلبل األسود ،تق ّدم بطلب االنضمام اإلنرتبول بامسه اخلال .وباإلغافة ذلك ،طلبت صربيا أن
"تستمر" العضوية السابقة لن"دولة صربيا واجلبل األسود" حتت اس صربيا وحد  .وتناولت اللمبنة الطلبة يف دورهتا الن
 151اليت عُقدت بل أيام من دورة اجلمعية العامة الن  75يف ريو دي جانريو يف منتصف سبتمرب/أيلول  .2006وأعدت
وصف التقرير األول ر  ،5من عداد اللمبنة،
األمانة العامة تقريرين بتاريخ  4سبتمرب/أيلول  2006بشأن الطلبةّ .
20
الطلبة ،وخلُص أهنما مناسبان ،وأوصى بأن تطرحهما اللمبنة على اجلمعية العامة يف دورهتا الن  75املقبلة  .و ّدمت
اللمبنة التقرير الثاين ،ر  ،14اجلمعية العامة وتضمن توصية بأن توافق اجلمعية على ال الطلبة .21وبعد بضعة

17

املرجع ذاته.

.CE-2003-2-DOC-33 18

.CE-2003-2-DOC-23 19
 20الوثيقة ر  ،5وغع صربيا واجلبل األسود 4 ،سبتمرب/أيلول .CE-2006-3-DOC-05 ،2006
 21التقرير ر  ،14وغع صربيا واجلبل األسود 4 ،سبتمرب/أيلول .AG-2006-RAP-14 ،2006
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أيام ،وافقت اجلمعية العامة يف دورهتا الن
السابقة للدولة االحتادية.

75

على طلب انضمام اجلبل األسود "بالت ية" .22وتولت صربيا العضوية

وسوفو
طلب وزير داخلية مجهورية وسوفو االنضمام اإلنرتبول يف رسالة م رخة  28مايو/أيار  .2010وأعقب هذا الطلب
حتفظات أعربت عنها بعثة األم املتحدة لإلدارة امل تة يف وس ن ن ن ن ن ننوفو .أُنش ن ن ن ن ن ننئت هذ البعثة الوجب رار جملس األمن
التابع لألم املتحدة  1244الذي أبرم الوجبه اإلنرتبول مذ رة تفاه مع البعثة لوغ ننع طار للتعاون الش ننرطي الدوا يف
وسننوفو .ويف ذلك الو ت ،ان مثة خماوف داخل صننفوف األمانة العامة وأشننار مكتب املسننتشننار القانوين لدى األم
املتحدة أن املضن ن ن ن ن نني دماً يف طلب وسن ن ن ن ن ننوفو ميكن أن يتنا و مع القرار  1244ومذ رة التفاه  .وبسن ن ن ن ن ننبب هذ
املخاوف ،مل ميو األمة العام دماً بالطلب.23
وراساو وسانت مارتن
و19

سعى ل من وراساو وسانت مارتن االنضمام اإلنرتبول عرب رسال رسالتة بتاريخ  21يوليو/متوز
سبتمرب/أيلول  2011على التواا .بل  10أ توبر/تشرين األول  ،2010انت اجل يرتان ج ماً من ج ر األنتيل الولندية،
اليت انت عضواً امل العضوية يف اإلنرتبول .ويف ذلك التاريخ ،حصل ل من وراساو وسانت مارتن على موا ع
مستقلة بلدين داخل ةلكة هولندا ،اليت أيدت طلبيهما املستقلة لتصب اجل يرتان عضوين مستقلة يف اإلنرتبول .ان
لدى ال البلدين وات شرطة مستقلة خاغعة لسلطة وزارة العدل اخلاصة بكل منهما .وا ُرت" أن حتافظ وراساو على
املكتب املر ي الوطين املوجود يف فيلمستاد ،وأن تُنشط سانت مارتن مكتبها املر ي الوطين اخلال غمن شرطة سانت
مارتن .وأعدت األمانة العامة تقريراً للمبنة التنفيذية بشأن ل طلب ،ووافقت عليه اللمبنة يف اجتماعها عشية انعقاد
اجلمعية العامة يف دورهتا الن  80يف هانوي .24وُدمت طلبات االنضمام اجلمعية ،حيث جرى التصويت على بول
البلدين عضوين املي العضوية يف اإلنرتبول.
جي  .الر ون

األم املتحدة

روسيا
يف و ت ما يف العام  1991أو  ،1992طلب االحتاد الروس نني مواص ننلة عض ننوية االحتاد الس ننوفيايت الس ننابق يف اإلنرتبول.
و ال األمة العام لوزير األمن والش ون الداخلية الروسي ن اإلنرتبول سريى ما سيحدث يف األم املتحدة يف ما يتعلق
 ،AG-2006-PV-1 22ل.2 .
.CE-2016-1-Doc 11 23
24

التقرير ر  ،17طلب وراساو لالنضمام

اإلنرتبول 12 ،أ توبر/تشرين األول 2011؛ التقرير ر  ،20طلب سانت مارتن لالنضمام

اإلنرتبول 7 ،أ توبر/تشرين األول

.2011
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بوغ ننع االحتاد دولة مس ننتمرة بعد احتاد اجلمهوريات االش نرتا ية الس ننوفياتية الس ننابق .وحبلول الو ت الذي نا ش ننت فيه
اللمبنة التنفيذية املس ننألة يف جلس ننتها ال ن ن ن ن ن ن ن ن ن  100يف أبريل/نيس ننان  ،1992أخذت علماً بأن األم املتحدة ،الا يف ذلك
جملس األمن ،د اعرتفت باالحتاد الروسي بوصفه الدولة املستمرة لالحتاد السوفيايت السابق .وتابعت اللمبنة رار األم
املتحدة الذي ينص على أن االحتاد هو دولة مسن ن ن ن ن ن ننتمرة شن ن ن ن ن ن ننرعية ،ولكنها أعربت عن لقها زام يفية مت ّكن البلدان
اخلارجة من احتاد اجلمهوريات االشرتا ية السوفياتية السابق ،اليت ان من املتو ع أن تق ّدم طلب انضمام اإلنرتبول،
من التواص ننل مع هيئات ش ننرطية أخرى ،نظراً ألن املكتب املر ي الوطين الوحيد مقر يف موس ننكو .وأعربت اللمبنة عن
أملها يف أن جتد البلدان حالً لذ املشن ن ن ن ن ن ننكلة .و ررت اللمبنة عدم االأرارب يف هذ املسن ن ن ن ن ن ننألة واال تفام بتبليغ االحتاد
الروس ن نني بأنه س ن ننيُعترب الدولة املكملة لعض ن ننوية احتاد اجلمهوريات االش ن ن نرتا ية الس ن ننوفياتية الس ن ننابق ،رهناً الوافقة اجلمعية
العامة.25
رواتيا وسلوفينيا
مت تعليق طليب انضمام رواتيا وسلوفينيا يف دورة اللمبنة التنفيذية الن  100يف مارس/آذار  ،1992اللتة انتا يف السابق
ج ماً من مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشرتا ية .و د أعلنت لتا الدولتة بشكل انفرادي استقاللما ،واعرتف هبما
حنو مخس عشرة دولة أخرى .بيد أن مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشرتا ية عارغت استقاللما .ونا شت اللمبنة ما
ينبغي القيام به خبصول الطلبة ،الا يف ذلك اال رتا" الذي يقضي بإبالا رواتيا ،وسلوفينيا ،ويوغوسالفيا بأن اللمبنة
ستلت م بقرار األم املتحدة يف ما يتعلق باالعرتاف بالدولة .غري أن األمة العام وافق ،الوافقة اللمبنة ،على خطار
مقدمي الطلب بأنه نظراً أن طلبيهما يتضمنان عدة أوجه صور ،سوف ي نجل النظر فيهما اجتماع اللمبنة
املقبل.26
حبلول االجتماع املقبل للمبنة التنفيذية يف يوليو/متوز  ،1992ح ّسننت رواتيا وسننلوفينيا طلبيهما لالنضننمام املنظمة.
أما بشأن مسألة االعرتاف بالدولة ،أشار أحد أعضام اللمبنة بيان ليوغوسالفيا يف سياق آخر يعين غمناً اعرتافها
باس ن ن ن ننتقالل رواتيا وس ن ن ن ننلوفينيا ،من بة الدول املنفص ن ن ن ننلة األخرى .ومع ذلك ،مل تتخذ اللمبنة جرامات هنائية بش ن ن ن ننأن
الطلبة ،الا أن املسن ن ن ن ننامهات املالية للبلدين ال ت ال دون حل .و د ُمن األمة العام سن ن ن ن ننلطة تقديرية للتفاوض بشن ن ن ن ننأن
مسامهة مناسبة من ل منهما ،وبعد ذلك ستتخذ اللمبنة جرامات هنائية بشأن الطلبة.27
وحلت اللمبنة التنفيذية املسائل املالية مع رواتيا وسلوفينيا حبلول موعد انعقاد الدورة الن  102للمبنة التنفيذية يف
نوفمرب/تشرين الثاين  .1992ويف الشهر نفسه ،يف دورة اجلمعية العامة الن  ،61جرى بول ال البلدين عضوين املي
العضوية يف اإلنرتبول.
يوغوسالفيا
25

ضر الدورة الن  100للمبنة التنفيذية 30 ،مارس/آذار –  1أبريل/نيسان  92/CE/s ،1992ل.34 – 31 .

 26املرجع نفسه ،ل.35 – 34 .
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يف العام  ،1992بعد حل مجهورية يوغوسن ن ن ننالفيا االحتادية االش ن ن ن نرتا ية ،اليت انت عض ن ن ن نواً يف اإلنرتبول ،تق ّدم أربع من
الدول املنفصلة بطلب االنضمام اإلنرتبول ،وهي البوسنة والرسك ،و رواتيا ،ومقدونيا ،وسلوفينيا .مل تق ّدم مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية (صربيا واجلبل األسود) طلب انضمام ،واختذت مو فاً بأهنا الدولة املستمرة جلمهورية يوغوسالفيا
االحتادية االشنرتا ية السنابقة ،رغ أن امتمع الدوا ،ال سنيما يف طار األم املتحدة ،مل يعرتف جمهورية يوغوسنالفيا
االحتادية دولة مستمرة لسلفها.
يف خالل الدورة الن ن ن ن ن ن ن ن ن  61للمبمعية العامة اليت عُقدت يف دا ار (السنننغال) ،أشننارت املنا شننات بشننأن طلب انضننمام
الدول اليوغوس ننالفية الس ننابقة املقدمة ،أن مجهورية يوغوس ننالفيا االحتادية (صن نربيا واجلبل األس ننود) ال ت ال عضن نواً يف
اإلنرتبول .ويف ظل حل مجهورية يوغوسن ن ن ن ننالفيا االحتادية االش ن ن ن ن نرتا ية ،فإن العض ن ن ن ن ننوية املس ن ن ن ن ننتمرة يف اإلنرتبول جلمهورية
يوغوسالفيا االحتادية (صربيا واجلبل األسود) مسألة حساسة تتطلب دراسة جدية.28
ويف و ت الحق ،متت منا ش ن ن ننة وغ ن ن ننع مجهورية يوغوس ن ن ننالفيا االحتادية خالل دورات اللمبنة التنفيذية لعام  .1993ويف
خالل الدورة ال ن ن ن ن ن ن ن ن ن  ،62املنعقدة يف أروبا يف الفرتة من  29س ننبتمرب/أيلول  5أ توبر/تش ن نرين األول  ،1993ص ننوتت
اجلمعية العامة بص ن ن نراحة على رار اجلمعية العامة لألم املتحدة  1/47بش ن ن ننأن عض ن ن ننوية مجهورية يوغوس ن ن ننالفيا االحتادية
(ص نربيا واجلبل األس ننود) .واس ننتخدم رار اإلنرتبول الص ننياغة نفس ننها الواردة يف رار األم املتحدة يف ما يتعلق جمهورية
يوغوس ن ن ننالفيا االحتادية (صن ن ن نربيا واجلبل األس ن ن ننود) مشن ن ن نرياً أهنا "ال تس ن ن ننتطيع االس ن ن ننتمرار تلقائياً يف عض ن ن ننوية مجهورية
يوغوس ننالفيا االحتادية االش نرتا ية الس ننابقة" ،و رر اإلنرتبول ،ما اجلمعية العامة لألم املتحدة ،أنه ينبغي على مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية (صربيا واجلبل األسود) أن تتقدم بطلب االنضمام املنظمة.29
ومل تق ّدم ص ن ن ن نربيا واجلبل األس ن ن ننود ( دولة احتادية واحدة) طلب االنض ن ن ننمام ال يف العام  2001وأص ن ن ننبحت عض ن ن ن نواً يف
اإلنرتبول .و ما ذُ ر أعال ّ ،دم اجلبل األسود طلب االنضمام يف و ت الحق وأصب هو نفسه عضواً يف اإلنرتبول.
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
يف أوائل العام ّ ،1992د مت مجهورية مقدونيا طلباً لالنضن ن ن ن ن ن ننمام اإلنرتبول .و انت مقدونيا ج ماً من اجلمهورية
اليوغوسننالفية السننابقة أن أعلنت اسننتقاللا يف سننبتمرب/أيلول  .1991و ان مثة ن اع مع اليونان حول اس ن مقدونيا،
والذي ينطوي على مطالب ليمية تملة من جانب مقدونيا يف مقاطعة يونانية حتمل االس ن ن ن ن ن ن ن ذاته .ونتيمبة لذلك،
اعرتفت دول معدودة جمهورية مقدونيا دولة س ن ننيادية .ونظرت اللمبنة التنفيذية أوالً يف الطلب يف دورهتا الن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ،101
املنعقدة يف ليون يف يوليو/متوز  .1992ولوحظ أن الطلب ال يتض ن ن ن ن ننمن أي معلومات عن االعرتاف الدوا باس ن ن ن ن ننتقالل
مقدونيا أو عن الن اع مع اليونان .وأخرياً ،متت اإلشارة أن التواصل مع مقدونيا صعب.30

28

ضر الدورة الن  61للمبمعية العامة 10 – 4 ،نوفمرب/تشرين الثاين  ،61/AGN/PV/1 ،1992ل3 .
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غري أن اللمبنة التنفيذية أدرجت طلب مقدونيا يف جدول األعمال األخري ،الذي وافقت عليه اجلمعية العامة يف دورهتا
الن  61يف خالل جلستها العامة األو يف  4نوفمرب/تشرين الثاين  .1992وعندما عُرض طلب انضمام مقدونيا على
اجلمعية العامة ،عارض وفدا اململكة املتحدة واليونان عليه .وأشارا أنه بسبب الن اع القائ بشأن امسها ،مل تعرتف
األم املتحدة أو أي منظمة دولية أخرى جمهورية مقدونيا على أهنا دولة .و ان املس اال تصادي األورويب د اعرتف
هبا مبدئياً بشررب أال تستخدم اس مقدونيا .باإلغافة ذلك ،رفضت بلدان عدم االحنياز عضويتها .وا رت" املندوب
اليوناين أال يسم اإلنرتبول بقبول أي بلد يف ظل هذ الظروف ،األمر الذي ميكن أن يوررب املنظمة يف ضية سياسية،
ورالا ي ثر على مفاوغات اجلماعة اال تصادية األوروبية مع مقدونيا .ووافقت اجلمعية بعد ذلك على ا رتا" دمته اليونان
إلهنام املنا شة وتأجيل التصويت ،ما يعين فعلياً رفو طلب انضمام مقدونيا املنظمة.31
ويف العام التاا ،يف خالل الدورة الن ن ن ن ن ن ن ن ن  104للمبنة التنفيذية املنعقدة يف يوليو/متوز  ،1993نا ش أعضننام اللمبنة ما ذا
ان ينبغي دراج طلب مقدونيا اجلديد لالنض ن ن ن ن ن ننمام على جدول أعمال اجلمعية العامة .وأفاد األمة العام بأنه طلب
من املس ولة املقدونية عداد طلب جديد باستخدام االس الذي استخدمو للموافقة على بول يف األم املتحدة،
32
أال وهو مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة .ويبدو أنه مل يُتخذ أي جرام هنائي يف ذلك الو ت.
وتناولت اللمبنة التنفيذية من جديد مسننألة طلب مقدونيا يف دورهتا ال ن ن ن ن ن ن ن ن  105املنعقدة يف أروبا يف  28 – 27سننبتمرب/
أيلول  ،1993بل بداية الدورة ال ن ن  62للمبمعية العامة .وذ ر األمة العام أن الطلب د استوىف مجيع الشرورب الالزمة،
لكن مشكلة اس البلد ظلت ائمة .وأصرت مقدونيا على النظر يف طلب انضمامها اإلنرتبول حتت اس مجهورية
مقدونيا وليس االسن ن ن ن ن امل ت الذي انت تس ن ن ن ننتخدمه يف اولتها لالنض ن ن ن ننمام األم املتحدة .وأبدى أحد الوفود
معارغ ن ننته الش ن ننديدة على الطلب ،وهدد باالنس ن ننحاب من اإلنرتبول ذا ما مت بول مقدونيا حتت هذا السن ن ن  .وتباينت
اآلرام .وأعرب بعو أعضام اللمبنة التنفيذية عن رغبته يف تأجيل عرض الطلب على اجلمعية العامة أن تستكمل
مقدونيا مفاوغن ن ن ن ن ن نناهتا مع األم املتحدة ،لتمبنب احتمال أن يُعرف عضن ن ن ن ن ن ننو يف اإلنرتبول بامسة خمتلفة يف منظمتة
دوليتة منفص ن ننلتة .وأ د عض ن ننو آخر أن اإلنرتبول ال حيتاج االعتماد على منظمات أخرى الختاذ راراته ،لكنه مل
يُرد أن يُنظر ليه على أنه حياول التأثري يف مفاوغن ن ن ن ننات األم املتحدة مع مقدونيا بضن ن ن ن ننمها حتت اس ن ن ن ن ن فرغ ن ن ن ن نته على
اإلنرتبول .وا رت" عض ن نو واحد على األ ل أن يت مترير الطلب اجلمعية العامة لتقوم بتس ننوية املس ننألة .وأعرب األمة
العام عن رأي مفاد أنه ينبغي على اللمبنة أن تتخذ خطوات لتسن ن ن ن ن ن ننوية املسن ن ن ن ن ن ننألة بة البلدين ،ما حدث يف األم
املتحدة .و ال نه سيُمبري ادثات مع الوفدين املقدوين واليوناين ملعرفة ما ذا ان ميكن التوصل رار أمام اجلمعية
العامة.

31
32

ضر الدورة الن  61للمبمعية العامة 10 – 4 ،نوفمرب/تشرين الثاين  ،AGN/61/PV/2 ،1992ل.2 .
ضر الدورة الن  104للمبنة التنفيذية 9 – 8 ،يوليو/متوز  ،93/CE/3 ،1993الوثيقة ر  ،1ل.17 .
11

 GA-2017-86-REP-01التذييل

1

ويف اليوم التنناا ،أبلغ األمة العننام اللمبنننة بننأن وزير الننداخليننة املقنندوين وافق على متننابعننة تقنندمي طلننب االنض ن ن ن ن ن ن نمننام
اإلنرتبول حتت االس امل ت الذي تستخدمه مقدونيا يف األم املتحدة .33وصوتت اجلمعية العامة يف دورهتا الن ن ن ن ن ن ن ن 62
لصاحل بول مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة عضواً يف اإلنرتبول.34
جنوب أفريقيا
انت جنوب أفريقيا عضن ن ن ن نواً يف اللمبنة الدولية للش ن ن ن ننرطة اجلنائية من العام  1948العام  .1955ويف  29س ن ن ن ننبتمرب/
املنظمة .ونظرت اللمبنة التنفيذية يف الطلب يف دورهتا ال ن ن ن ن ن ن ن ن 105
أيلول ّ ،1993دمت من جديد طلب انضننمامها
املنعقدة يف أوربا يف  27و 28س ننبتمرب/أيلول  .1993ويف هذ املناس ننبة ،أش ننار أعض ننام اللمبنة التنفيذية أن انض ننمام
جنوب أفريقيا سن ن ن ن ن ن ننيكون مفيداً جداً لإلنرتبول .وأشن ن ن ن ن ن ننار األمة ال عام أنه زار جنوب أفريقيا الوافقة اللمبنة .وتبة
مالحظاته أن البلد يسننري يف طريقه أن يصننب جمتمعاً متعدد األعراق ،ال سننيما يف ما يتعلق بقوات الشننرطة اخلاصننة
به .وعالوةً على ذلك ،رفعت بلدان ثرية العقوبات املفروغن ن ننة سن ن ننابقاً على جنوب أفريقيا .وخلُص أن طلب البلد
حيظى بفرصة بول برية.
ومع ذلك ،فإن أحد الش ن ن ن ن ن ن نواغل اليت أعرب عنها بعو البلدان األفريقية والرئيس هو م كانة جنوب أفريقيا يف األم
املتحدة فقد انت مسننألة القضننام على الفصننل العنصننري يف جنوب أفريقيا ُمدرجة على جدول أعمال األم املتحدة
منذ نش ن ن ننائها .وعلى مدى ثالثة عقود ،فرغ ن ن نت األم املتحدة العقوبات على جنوب أفريقيا ،الا يف ذلك حظر توريد
األس ن ننلحة ودع فرض حظر نفطي ومقاطعة نظام الفص ن ننل العنص ن ننري يف الكثري من اماالت .ويف  14ديس ن ننمرب /انون
األول  ،1989بل أربع سنننوات من تقدمي جنوب أفريقيا طلبها الثاين لالنضننمام اإلنرتبول ،اعتمدت اجلمعية العامة
لألم املتحدة القرار  A/RES/S-16/1حتت عنوان "اإلعالن املتعلق بالفصن ن ن ن ن ن ننل العنصن ن ن ن ن ن ننري ونتائمبه املدمرة يف اجلنوب
اإلفريقي" ودعت اخلوض يف مفاوغات إلهنام الفصل العنصري و امة دميقراطية غري عنصرية .ومع تصاعد العنف
السياسي وتعرض املفاوغات للخطر ،أنشأ جملس األمن بعثة مرا يب األم املتحدة يف جنوب أفريقيا يف العام .351992
ّ
والحظ أعض ن ننام اللمبنة أنه على الرغ من أن بعو األعض ن ننام األفار ة لديه ش ن نواغل بش ن ننأن وغ ن ننع جنوب أفريقيا لدى
األم املتحدة ،بدأ بعو البلدان يف املنطقة التعاون مع وات الش ننرطة يف جنوب أفريقيا .و غ ننافةً ذلك ،مل يكتف
بعو أعضام اإلنرتبول الذين ادوا حر ة العقوبات يف األم املتحدة برفع العقوبات فحسب ،بل سعى أيضاً دع
طلب انضمام جنوب أفريقيا اإلنرتبول .36وحذر األمة العام من أن اإلنرتبول ينبغي أن يتخذ رار بصورة مستقلة،
من دون اعتبار نفسن ن ن ن ن ن ننه ملت ماً الا حدث يف منظمة دولية أخرى ،أي األم املتحدة يف هذ احلالة .عالوةً على ذلك،
أشار أنه ال شك يُذ ر من جانب اجلمعية العامة حول مسألة املوافقة على طلب انضمام جنوب أفريقيا.37
 33ضر الدورة الن  105للمبنة التنفيذية 28-27 ،سبتمرب/أيلول  94/CE/2/ ،1993الوثيقة ر  ،1الفقرة .3.2
 34ضر الدورة الن  62للمبمعية العامة 29 ،سبتمرب/أيلول  5 -أ توبر/تشرين األول  ،AGN/62/PV/2 ،1993ل.2 .
 ،94/CE/2 35الوثيقة ر .1
 36املرجع نفسه ،الفقرة .3.2
 37املرجع نفسه.
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و ررت اللمبنة التنفيذية باإلمجاع عرض طلب انضننمام جنوب أفريقيا على اجلمعية العامة .وانضننمت جنوب أفريقيا
اإلنرتبول يف  29سبتمرب/أيلول .381993
السلطة الفلسطينية
يف طار التحضننري للدورة ال ن ن ن ن ن ن ن ن  124للمبنة التنفيذية املنعقدة يف  7نوفمرب/تش نرين الثاين  ،1999أصنندرت األمانة العامة
تقريراً يشننري أن فلسننطة تقدمت بطلب االنضننمام اإلنرتبول يف  19أغسننطس/آب  .1999وأشننار األمة العام
يف التقرير أنه رد على وزير التخطيط والتعاون الدوا أنه من غري املمكن من فلس ن ننطة العض ن ننوية يف اإلنرتبول نظراً
ألهنا ليسننت دولة سننيادية تعرتف هبا األم املتحدة .واسننتمبابةً للطلب البديل للوزير ،عرض األمة العام من فلسننطة
صفة املرا ب يف املنظمة.39
وذ ر التقرير أيض ناً "ةارسننة اإلنرتبول املسننتمرة على مدى مخسننة عشننر عاماً تقريباً اليت تقضنني بعدم بول سننوى الدول
الس ن ننيادية اليت يعرتف هبا امتمع الدوا كل ،أعض ن ننام يف اإلنرتبول .وال تندرج فلس ن ننطة غ ن ننمن هذ الفئة" .واختُت
التقرير با رتا" مفاد أنه سيتعة على اللمبنة التنفيذية أن تقرر يف االجتماع النهائي للمبمعية العامة يف دورهتا ال ن  68ما
ذا انت سننتمن فلسننطة صننفة املرا ب .40ويف ذلك االجتماع يف سننيئول ،حظي من فلسننطة صننفة املرا ب الوافقة
اللمبنة.41
ويف يناير /انون الثاين ّ ،2010دم وزير داخلية السلطة الوطنية الفلسطينية مرة جديدة طلباً لالنضمام

اإلنرتبول.

وورد تقرير يف الدورة الن  166للمبنة التنفيذية يصف طلب العام  1999ويشكك يف درة مقدم الطلب ،يف حال
أصب عضواً ،على الوفام بالت اماته الوجب القانون األساسي لإلنرتبول ونظامه الداخلي .وأُثري عدد من األسئلة
املتعلقة بوغع السلطة الفلسطينية الوجب القانون الدوا ،وتنظي وات الشرطة التابعة لا ،و دراهتا على املشار ة يف
التعاون القضائي الدوا وتسلي امرمة .وأوصى التقرير بأن تعيد اللمبنة تأ يد رار العام .1999
ويف اجتماع اللمبنة التنفيذية ،مت اإلعراب عن آرام خمتلفة .ورأى الكثري من أعض ن ن ن ن ن ن ننام اللمبنة أنه يف ظل التقدم الذي
أُحرز يف اليا ل احلكومية والشن ن ن ننرطية الفلسن ن ن ننطينية منذ العام " ،1999فهي تسن ن ن ننتحق احلص ن ن ن ننول على جابة عادلة من
اللمبنة" .ومتت اإلش ننارة أيض ناً أن ت ويد فلس ننطة بأدوات اإلنرتبول س ننيس نناعدها يف مكافحة اجلرمية يف املنطقة .غري
38

.AGN/62/PV/2

 39وفقاً لألمة العام ،أشارت السفارة اإلسرائيلية يف باريس أن اسرائيل ال تعارض مشار ة فلسطة مرا ب يف اإلنرتبول .راجع الوثيقة ر  ،2ضر
وموج رارات الدورة الن  124للمبنة التنفيذية 12-7 ،نوفمرب/تشرين الثاين  ،1999ل.19 .
 40الوثيقة ر  ،10التعاون مع الشرطة الفلسطينية.CE/99/3/DOC/10 ،
 41الوثيقة ر  ،2ضر وموج رارات الدورة الن  124للمبنة التنفيذية 12-7 ،نوفمرب/تشرين الثاين  ،1999ل.20 .
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أن األمة العام شنندد على أن بول فلسننطة سننيشننكل "مسننألة سننياسننية ربى" ،وسننيغري سننياسننة ائمة منذ  25عاماً
بش ننأن بول الدول الس ننيادية فحس ننب .ومل تتخذ اللمبنة أي جرام هنائي بش ننأن طلب انض ننمام فلس ننطة ،بل ررت أن
ُختضعه مل يد من الدراسة من بل األمانة العامة ،الا يف ذلك التشاور يف امل مترات اإل ليمية.42
الصة
يف العام  ،1980عندما بدأت مجهورية الصة الشعبية باالستفسار عن انضمامها
عضواً يف اإلنرتبول منذ العام .1961

اإلنرتبول ،انت مجهورية الصة

ّدمت مجهورية الصن ن ننة الشن ن ننعبية طلب االنضن ن ننمام اإلنرتبول يف مايو/أيار  .1984و ان مثة رار عام داخل اللمبنة
التنفيذية بأن بول مجهورية الص ن ننة الش ن ننعبية يف اإلنرتبول س ن ننيكون مفيداً يف ظل األمهية املت ايدة لذا البلد يف الش ن ن ن ون
الدولية .غري أن مجهورية الصن ن ننة الشن ن ننعبية أ دت أهنا س ن ننتكون املمثل الوحيد للصن ن ننة يف اإلنرتبول .43والا أن مجهورية
الصن ن ن ن ن ننة انت عض ن ن ن ن ن نواً يف اإلنرتبول منذ العام  ،1961نشن ن ن ن ن ننأ لق يف اللمبنة زام هذ احلالة .فمن ناحية ،رأى بعو
األعض ن ن ن ننام أنه ينبغي على اللمبنة بكل بس ن ن ن نناطة أن ترفع الطلب ،الذي يس ن ن ن ننتويف مجيع املتطلبات باعرتاف اجلميع،
اجلمعية العامة وتفادي االأرارب يف املسننائل السننياسننية بة مجهورية الصننة الشننعبية ومجهورية الصننة .سننيقع عندئذ على
عاتق أعضن ن ننام املنظمة أن يقرروا ما ذا انوا سن ن ننيوافقون على طلب مجهورية الصن ن ننة الشن ن ننعبية .و ذا نال طلب مجهورية
الصة الشعبية موافقة األعضام ،سيكون وغع مجهورية الصة املستمر يف اإلنرتبول موغع تسا ل.
ال ميكن لعضوين خمتلفة أن ميثال البلد نفسه ،وال يتضمن القانون األساسي لإلنرتبول أي حك باستبعاد عضو يتمتع
بوغ ن ننع جيد يف املنظمة .ويف ادثات س ن ننابقة مع مس ن ن ول يف س ن ننفارة مجهورية الص ن ننة الش ن ننعبية ،عل األمة العام بأن
مجهورية الص ننة الش ننعبية توافق على أن تس ننتمر مجهورية الص ننة يف املش ننار ة يف اإلنرتبول مكتب فرعي ملكتب بيمبة
املر ي الوطين .وأعرب عن أمله أن تقبل مجهورية الصن ن ن ن ن ن ننة هذا احلل .ويف هناية اجتماع اللمبنة التنفيذية يف دورهتا الن
 ،76تقرر دراج عضوية مجهورية الصة الشعبية على جدول أعمال اجلمعية العامة يف دورهتا الن ن ن ن ن ن ن ن  53املقرر عقدها يف
سبتمرب/أيلول  .1984ويف غضون ذلك ،وجب على الرئيس واألمة العام أن يسافرا تايوان من باب احرتام مجهورية
الصة لشر" الظروف اليت حتيط بطلب انضمام مجهورية الصة الشعبية وتبعاته.
مل تُسفر الرحلة تايبيه عن أي تنازالت من بل مجهورية الصة ،اليت انت غري راغبة يف بول وغع املكتب الفرعي
لوفد مجهورية الصة الشعبية .بعد ذلكّ ،دمت مجهورية الصة الشعبية مشروع رار انت د رغبت يف تقدميه عندما
صوتت اجلمعية العامة على طلب انضمامها .وأوغ القرار أن اجلمعية ستقرر أن مجهورية الصة الشعبية هي املمثل
الشرعي الوحيد للصة يف اإلنرتبول .و د أثار القرار دراً برياً من النقاش يف الدورة الن  77للمبنة التنفيذية اليت عُقدت
عشية انعقاد الدورة الن  53للمبمعية العامة .وتسامل األمة العام "عما ذا ان ينبغي على اجلمعية العامة أال تقرر أوالً
ما ذا ان الطلب املقدنم مستوفياً للشرورب [ .]...وبرأيه أن األمر ال يعود للرئيس أو األمة العام للمنظمة الختاذ رار
 42الوثيقة ر  ،2ضر الدورة الن  166للمبنة التنفيذية 23-22 ،ح يران/يونيو  ،CE-2010-3-DOC-02 ،2010الفقرة .6.2
43

ضر الدورة الن  76للمبنة التنفيذية 28 ،أيار/مايو 1-ح يران/يونيو  ،84/CE/2 ،1984ل.3-2 .
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بشأن بول طلب االنضمام الوجب القانون األساسي ،بل يعود القرار اجلمعية العامة بصفتها اليئة السيادية
للمنظمة" .44ووافق الرئيس على أنه "سيكون من املناسب للغاية أن تتخذ اجلمعية العامة راراً بشأن مبدأ ما ذا ان
الطلب املشرورب لالنضمام مستوفاً أم ال" .45واعرتض بعو أعضام اللمبنة على أنه من غري املألوف وغري املناسب أن
يطلبوا من اجلمعية العامة التصويت على رار مصحوب بطلب االنضمام .ورأى البعو اآلخر أن أسلوب مجهورية
الصة الشعبية مهدد وذات طابع سياسي .ونتيمبة لذلك ،مت رسال األمة العام للتحدث مع مجهورية الصة الشعبية
ملعرفة ما ذا انت ستسحب القرار أو ستعدله.46
ومل تُس ننفر منا ش ننات األمة العام يف و ت الحق من ذلك املس ننام مع وفدي مجهورية الص ننة الش ننعبية ومجهورية الص ننة
عن أي اتفاق .و الت مجهورية الص ن ننة الش ن ننعبية هنا س ن ننتنظر يف ما ينبغي القيام به ،لكنها مل تق ّدم أي وعد بس ن ننحب
القرار.
مت تناول طلب انض ننمام مجهورية الص ننة الش ننعبية يف الدورة ال ن ن ن ن ن ن ن ن ن  53للمبمعية العامة .وأعرب الكثري من األعض ننام عن
آرائه بش ن ننأن دراج رار مجهورية الص ن ننة الش ن ننعبية مع طلبها .و ان األعض ن ننام واألمانة العامة غري متأ دين ما ذا ان
النظام الداخلي والنظام العام لإلنرتبول يسن ن ننمحان للمبمعية بالتصن ن ننويت على طلب االنضن ن ننمام املشن ن ننرورب .وأصن ن ننر وفد
مجهورية الص ن ننة على جرام تص ن ننويت أوا بش ن ننأن هذ املس ن ننألة بل جرام التص ن ننويت على الطلب نفس ن ننه .لكن مل تت
املوافقة على هذا اال رتا" .فأجرت اجلمعية تصويتاً على الطلب كل ،الا يف ذلك القرار الذي ي د أن مجهورية الصة
الشننعبية هي املمثل الوحيد للصننة يف اإلنرتبول .ومل حيصننل طلب مجهورية الصننة الشننعبية على أغلبية الثلثة املطلوبة،
وأُرجئت اجللسة يف ذلك اليوم.47
ويف اليوم التاا ،ووفقاً للمادة  21من القانون األساسي لإلنرتبول ،أجرت اجلمعية العامة تصويتاً ثانياً أسفر عن املوافقة
على طلب انضمام مجهورية الصة الشعبية ،الا فيه القرار ،بأغلبية الثلثة املطلوبة.48
وأثار بول مجهورية الص ن ننة الش ن ننعبية ممثل وحيد للص ن ننة يف اإلنرتبول لق بعو األعض ن ننام بش ن ننأن الوغ ن ننع املس ن ننتمر
جلمهورية الص ننة .وحاول األمة العام وغري  ،يف خالل العامة التالية ،جياد بعو احللول اليت من ش ننأهنا أن تس ننم
جلمهورية الصننة التابعة التعاون مع اإلنرتبول .49غري أن البديل الوحيد املقبول بالنسننبة مجهورية الصننة الشننعبية هو
 ،53/AGN/PV/2 44ل.9-8 .

 45املرجع نفسه ،ل.10 .
 46ضر الدورة الن  77للمبنة التنفيذية 31 ،أغسطس/آب 11-سبتمرب/أيلول  ،84/CE/3 ،1984ل.8-6 .
 47ضر الدورة الن  53للمبمعية العامة 11-4 ،سبتمرب/أيلول  ،53/AGN/PV/2 ،1984ل.13 .
 48ضر الدورة الن  53للمبمعية العامة 11-4 ،سبتمرب/أيلول  ،53/AGN/PV/2 ،1984ل.2 .
 49يف العام  ،1985سعى اإلنرتبول احلصول على رأي انوين من األستاذ الد تور بول رويرت لتناول عدة أسئلة ،منها ما ذا انت املادة  3من القانون
األساسي تنطبق على رارات العضوية ،وأشار أهنا ال تنطبق ،ومنها أيضاً أثر بول انضمام مجهورية الصة الشعبية على عضوية مجهورية الصة.
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مشار ة تايوان مكتب فرعي غري مصوت يف بيمبة ،وهو ترتيب مل تكن مجهورية الصة ترغب يف االلت ام به .ونتيمبة
لذلك ،يف العام  ،1986أوع ت اللمبنة التنفيذية األمة العام بإبالا اجلمعية العامة بأن اللمبنة د رفض ن ن ننت وغ ن ن ننع
املكتب الفرعي وأنه ليس من مربر للقيام بامل يد من اأاوالت إلجياد حل.50
وعلى الرغ من عدم الذ ر ص نراحة يف السننمبالت املتعلقة بانضننمام مجهورية الصننة الشننعبية اإلنرتبول ،فإن وغننع
مجهورية الص ن ن ننة الش ن ن ننعبية بص ن ن ننفتها املمثل الوحيد للص ن ن ننة الذي أدى اس ن ن ننتبعاد مجهورية الص ن ن ننة يتبع املو ف ذاته
جلمهورية الصة الشعبية يف األم املتحدة.
الجزء الثاني .تعريف مصطلحات المادة
أوال.

مصطلحات املادة

4

4

ظهرت الصيغة األو الواردة يف املادة  4ألول مرة يف القانون األساسي لإلنرتبول لعام  .1956ويف حة مت تعديل أحكام
أخرى من القانون األساسي منذ ذلك احلة ،بقي نص املادة  4ما هو .ومنذ العام  ،1956أجرى أعضام اإلنرتبول
وهيئاته اإلدارية منا شات مسهبة على مدى عقود حول معىن مصطل "بلد" الوارد يف املادة  .4و د نشأت تلك
ليعرف اإلنرتبول رمسياً بالن"بلد" يف املادة  4على أنه "دولة سيادية".51
املنا شات واملداوالت يف خالل عدة اوالت ّ

تعكس املادة  ،4بصيغتها املعتمدة يف العام  ،1956حالً وسطاً .ففي ذاك العام ،دفع تطور اللمبنة الدولية للشرطة
اجلنائية هبا دراسة أساسها القانوين .و ان أحد االنتقادات امللحوظة يف ما يتعلق بالنظام األساسي الساري هو انعدام
الوغو" بشأن العضوية .ور مشروع القانون األساسي ،الذي أُعد ملعاجلة أوجه القصور يف النظام األساسي الساري
وعُرض على اجلمعية العامة يف دورهتا الن  24يف العام  ،1955على اعتماد الدول أعضامً يف املنظمة .وأدى ذلك
احتمباجات من جانب األعضام الذين اعرتغوا على الطابع احلكومي الدوا املقرت" للمنظمة وخافوا أن ي دي التعية
السياسي للممثلة يف اجلمعية العامة االنتقال من الطابع الفين للمنظمة ،وبالتاا حيد من استقاللا و فامهتا.
وينص مشروع القانون األساسي أيضاً على أن األ الي من غري الدول ميكن أن تصب من "األعضام املنتسبة" الذين
ليس ل حق التصويت يف املنظمة .و د ال ت هذ املسألة اعرتاغاً من األعضام الذين يعتقدون أن أي بلد لديه هيئات
شرطة تتعامل بشكل مستقل مع النشارب اإلجرامي ،بغو النظر عن وغعها القانوين ،ينبغي أن يكون ادراً على
االنضمام املنظمة عضو امل العضوية.52

50
51

52

الرب
وخلُص األستاذ الد تور أن التصويت على مجهورية الصة الشعبية يعين أن اإلنرتبول د بل مندوبة آخرين ّادعوا متثيل الصة بأ ملها ،أي ّ
يتغري سوى املندوبة الذين ميثّلون البلد.
الرئيسي واجل ر .وبقي البلد ما هو ،ومل ّ
ضر موج للمنا شات ،الدورة الن  82للمبنة التنفيذية 6-3 ،ح يران/يونيو  ،1986ل.4-3 .
البت
مل تنشأ اجلهود الرامية تعريف مصطل "بلد" على أنه يعين "دولة سيادية" مب م من عملية استعراض طلبات ددة لالنضمام اإلنرتبول و ّ
فيها .فقد متّ بذلا بصفة مستقلة بعد أن شعر بعو األعضام بقلق من النظر اإلنرتبول على أنه أ ّل من منظمة حكومية دولية املة ألن بعضاً من
أعضائها ه من غري الدول .غري أن معرفة تلك املساعي واملنا شات واملداوالت اليت دارت هي أمر مه لفه امل للمسائل الصعبة اليت نشأت يف
ثري من األحيان يف أثنام عملية بول اإلنرتبول ألعضام جدد منذ العام .1956
ضر الدورة الن  24للمبمعية العامة للمبنة الدولية للشرطة اجلنائية ،يوم االثنة  5سبتمرب/أيلول  ،1955اجللسة العامة األو  ،ل.13-1 .
16

 GA-2017-86-REP-01التذييل

1

عينت اجلمعية العامة جلنة فرعية معنية بإصال" النظام األساسي إلعادة النظر يف مشروع القانون األساسي يف ظل
تعليقات األعضام يف الدورة الن  24للمبمعية العامة .ويف أثنام مداوالت اللمبنة الفرعية ،رأى بعو األعضام أنه من
الصعب القول ن الدول هي أعضام يف املنظمة ومن اخلطورة اولة تعريف معىن الدولة .و ان أحد اال رتاحات أن
تكون أجه ة الشرطة أعضام يف املنظمة ،لكن ال ى هذا اال رتا" اعرتاغاً الا أنه ميكن أن يكون مثة أجه ة شرطة خمتلفة
معة .وبعد عدم الوصول اتفاق ،جرى التوصل حل وسط يت الوجبه استبدال مصطل "دولة" الصطل
يف بلد ّ
"بلد" .ووافقت اللمبنة الفرعية على صيغة املادة  4اليت اعتُمدت مب م من القانون األساسي اجلديد يف العام  1956يف
الدورة الن  25للمبمعية العامة .غري أن السمبل التارخيي ال يتضمن على ما يبدو تارخياً امالً ملنا شات اللمبنة الفرعية أو
مداوالت الدورة الن  25للمبمعية العامة بشأن سبب اختيار مصطل "بلد" أو بقية املادة اليت تتناول اجلانب اإلجرائي
لالنضمام املنظمة.
ثانيا.

اجلهود الرامية

تعريف االنضمام

اإلنرتبول

بعد اعتماد القانون األساسي لعام  ،1956ظل وغع اإلنرتبول منظمة حكومية دولية يشكل مصدر لق لدى بعو
األعضام ،وخباصة أعضام اللمبنة التنفيذية واألمانة العامة .وطالبت املنظمة حبقها يف االتسام بوغع دوا عن طريق
الو وف على رأي انوين دمه مستشار خارجي 53واحلصول على رسالة من األمة العام املساعد واملستشار القانوين
لدى األم املتحدة ت د أن اإلنرتبول د اعتُرب منظمة حكومية دولية من بل املس اال تصادي واالجتماعي التابع
لألم املتحدة يف العام  .541971واستمر بعو البلدان واملنظمات اليت تعامل معها اإلنرتبول يف بدام شكو ها 55.ورأى
البعو أن نص املادة  4يثري غموغاً بشأن ما ذا ان أعضام اإلنرتبول دوالً ،أو بلداناً ،أو حىت هيئات شرطة فردية.
ويف مواجهة عدم اليقة هذا ،تسامل البعو عما ذا ان ينبغي اعتبار القانون األساسي لإلنرتبول اتفا اً دولياً بة
احلكومات ،على حد تعبريه  ،أو جمرد اتفاق بة هيئات الشرطة يف البلدان األعضام غري مل م للحكومات نفسها.
ألف .التعديالت املقرتحة على القانون األساسي لعام

1992

يف العام  ،1986وغعت اللمبنة التنفيذية تنقي القانون األساسي على جدول أعمال اجلمعية العامة يف دورهتا الن .55
وعلى مدى السنوات اخلمس الالحقة ،أعد مستشارو املنظمة مقرتحات للتعديالتُ ،دمت يف خالل اجلمعية العامة
يف دورهتا الن  60املنعقدة يف العام  .1991مت استقام تعليقات األعضام ،وبعد ذلك ُ ،لف املستشارون واألمانة العامة
بإعداد مشروع نص لقانون أساسي جديد .ودرست اللمبنة التنفيذية مشروع النص يف مطلع العام  ،1992وبعد دخال
بعو التعديالت عليه ،رفعته اجلمعية العامة يف دورهتا الن  61املنعقدة يف دا ار يف أواخر العام .1992
تتناول املادة  5من القانون األساسي املقرت" مسألة العضوية .ويف ما يلي نص الفقرتة الفرعيتة األولية
53
54

55

 – 85/CE/1رأي انوين لبول رويرت ،أستاذ فخري يف جامعة القانون واال تصاد والعلوم االجتماعية ،باريس.
موجهة السيد بوسارد ،األمة العام لإلنرتبول ،من السيد سوي ،األمة العام املساعد،
مذ رة بشأن الوغع احلكومي الدوا لإلنرتبول يف رسالة ّ
املستشار القانوين ،األم املتحدة 14 ،ديسمرب /انون األول .1982
 – 4/D.3/STA/36-Bرسالة دورية من السيد بوسارد ،األمة العام لإلنرتبول ر سام املكاتب املر ية الوطنية 24 ،فرباير/شبارب .1983
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"( )1أعضام املنظمة ه الدول اليت وافقت اجلمعية العامة على طلبات انضمامها بأغلبية الثلثة.
( )2يق ّدم مرجع حكومي خمتص طلبات االنضمام

األمة العام".56

وجام يف التعليقات املرفقة باملادة  5ما يلي ال تعكس هذ الص ن ن ن ن ن ننياغة ال الوغ ن ن ن ن ن ننع القانوين القائ مت االعرتاف رمسياً
بوغع اإلنرتبول منظمة حكومية دولية من بل األم املتحدة (املس اال تصادي واالجتماعي) وعدد من الدول اليت
أبرمت اتفا ات املقر أو تسن ن ن ن ن ن ننتعد إلبرامها ...أو ملن [اإلنرتبول] حصن ن ن ن ن ن ننانات ...متوافرة للمنظمات احلكومية الدولية
(الواليات املتحدة األمريكية) ...بالتاا فإن أعضام اإلنرتبول ه دول" .ولوحظ أيضاً أنه "يف ظل التطورات الراهنة يف
جمال التعاون الش ن ن ننرطي الدوا ،فإن التعبري الرمسي عن وغ ن ن ننع اإلنرتبول منظمة حكومية دولية س ن ن ننيعطي ملنظمتنا م ايا
معينة يف عال اهتا مع امل سسات الدولية األخرى ومع الدول األعضام فيها".57
مل تعتمد اجلمعية العامة القانون األسنناسنني املقرت" يف جلسننتها ال ن ن ن ن ن ن ن ن  ،61ال بل اعتمدت راراً يدعو مجيع األعضننام
ترشي خربام للمشار ة يف صياغة تقرير و عداد مشروع انون أساسي يُعرض على اجلمعية العامة يف املستقبل.58
تألف فريق اخلربام من مسن ن ن ننتشن ن ن نناري املنظمة ،وأعضن ن ن ننام اللمبنة التنفيذية ،واخلربام الذين يرسن ن ن ننله أعض ن ن ن ننام املنظمة
اجتمنناعننات الفريق .واجتمع هننذا األخري مرتة ،يف يوليو/متوز  1993ويف يننناير /ننانون الثنناين  .1994و بننل االجتمنناع
األول ،تلقت اللمبنة الردود من اس ننتطالع بش ننأن العض ننوية الس ننتقام اآلرام حول ما ذا ان أعض ننام اإلنرتبول دوالً ،أو
بلداناً ،أو هيئات شننرطة .و د أخذ الفريق تلك الردود والقانون األسنناسنني املعدل املقرت" الذي عرغننته اللمبنة التنفيذية
يف دا ار نقطة انطالق للمنا ش ن ن ننات .وأس ن ن ننفرت املنا ش ن ن ننات األولية عن اتفاق على بعو املواد غري املثرية للمبدل يف
ا رتا" العام  ،1992غري أن بعو املواد األخرى شن ن ن ن ن ن ننكل عقبة .و انت األحكام الصن ن ن ن ن ن ننعبة هي تلك اليت تنطوي على
الوغع القانوين للمنظمة ،ما أثار مرة أخرى النقاش حول تعريف أعضام اإلنرتبول بلدان ،أو دول ،أو هيئات شرطة.
و ما سبق أن نتج عن منا شة اللمبنة اليت اجتمعت يف خالل الدورة الن ن ن ن ن ن ن ن  61للمبمعية العامة لدراسة مشروع القانون
األس ن نناس ن نني ،ش ن ننكل الوغ ن ننع القانوين للمنظمة مص ن نندر خالف ألعض ن ننائها .فقد اعترب البعو أن اإلنرتبول هو منظمة
حكومية دولية ،أعضن ننا ها من الدول و انوهنا األسن نناسن نني هو معاهدة مبسن ننطة ،بينما رأى آخرون عكس ذلك ،أي أن
اإلنرتبول هو منظمة غري حكومية تتألف من هيئات الش ن ننرطة اليت ختدم ض ن ننية التعاون الدوا بة أجه ة الش ن ننرطة .وال
ي ال البعو اآلخر يعترب أن أعض ن ننام اإلنرتبول ه من هيئات الش ن ننرطة ،على الرغ من عدم رفض ن ننه للطابع احلكومي
الدوا للمنظمة.
يبة ضر فريق اخلربام األول أن بعو األعضام حيبذ الصيغة الواردة يف املادة  5املقرتحة ألهن يرون أهنا تعكس الطابع
احلقيقي لإلنرتبول منظمة حكومية دولية تعرتف هبا األم املتحدة وعدة دول .ومغ ى هذا الوغ ن ن ن ن ن ننع احلكومي الدوا
 AGN/61/RAP 56ر  ،9التذييل  ،1ل.4 .

 57املرجع نفسه.

.AGN/61/RES/5 58
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هو أن أعضننام اإلنرتبول ه دول ال هيئات شننرطة أو بلدان غري سننيادية .59ورأى األعضننام الذين يتبنون هذا الرأي أنه
ينبغي على القانون األساسي توغي ذلك و لغام الصيغة الغامضة يف املادة  4من نسخة العام .1956
بيد أن أعض ن ن ننام آخرين أعربوا عن لقه من أن جعل اإلنرتبول منظمة حكومية دولية يكون أعض ن ن ننا ها من الدول من
شأنه أن يضر بقدرته على البقام شرطة فعالة عرب احلدود ملرا بة شبكة مكافحة اجلرمية .وخشوا شراك مندوبة من غري
الشننرطة ،الن فيه الدبلوماسننيون أو غريه من املسن ولة احلكومية الذين سننيضننفون الطابع السننياسنني على اإلنرتبول.
وأثار أحد أعضننام فريق اخلربام أيض ناً لقه بشننأن وغننع العضننوية املسننتقبلي ألعض ننام اإلنرتبول احلالية الذين مل يكونوا
دوالً سننيادية بشننكل واغ ن  .و ذا ما اغ نطُر ه الم األعضننام مغادرة اإلنرتبول ،فإن فعالية املنظمة سننتتضننامل .ومن
مجلة املخاوف األخرى أنه ذا اعتُرب القانون األس ن ن نناس ن ن نني لإلنرتبول اتفا اً دولياً بة الدول األعض ن ن ننام ،فإن التشن ن ن نريعات
الوطنية لبعو األعضام ستتطلب من حكوماهت املوافقة على االتفاق ومشار ته يف املنظمة.60
اختُت االجتماع األول لفريق اخلربام من دون التوصل
ثان ليت استعراض نتائمبه يف االجتماع الثاين.

اتفاق بشأن مسألة العضوية .و رر الفريق طالق استطالع

عقد فريق اخلربام اجتماعه الثاين يف يناير /انون الثاين  ،1994ونا ش بإسهاب مسألة الوغع القانوين للمنظمة ومسألة
ما ذا ان أعضام اإلنرتبول من البلدان أو الدول .وواصل عدد من األعضام االعرتاض على اعتبار األعضام يف اإلنرتبول
من الدول على وجد التحديد .ويف مرحلة ما ،عُرغت صيغة توافقية واعتُمدت تعديل للمادة  5املقرتحة "يكون عضو
املنظمة و الة الشرطة اجلنائية الرمسية اليت تعيّنها دولة أو بلد وافقت اجلمعية العامة على طلب انضمامه بأغلبية الثلثة".61
وبإدراج ل من "البلد" و"الدولة" يف املادة املتعلقة بالعضوية ،ان من املأمول أن يتمكن مجيع األعضام من التوصل
اتفاق ،غري أنه مل حيدث أي توافق لآلرام .وأشار أحد أعضام األمانة العامة أنه يف ما عد استثنامين فقط ،مت
تفسري مصطل "البلد" الوارد يف املادة  4على أنه مرادف ملصطل "الدولة" .و د يعين دراج املصطلحة يف حك
جديد من القانون أن لما معنية خمتلفة ،ما د ي دي تلقي طلبات انضمام من يانات من غري الدول .ويف حالة
حدوث ذلك ،د جيد اإلنرتبول نفسه يف عرين السياسة من خالل اختاذ رار بشأن الوغع الدوا ملقدم الطلب .يف
النهاية ،رر فريق اخلربام أن الصيغة البديلة لن تكون حتسيناً على نص املادة  4احلاا ،الذي لوحظ أنه أدى غرغه
بشكل جيد يف املنظمة منذ العام  .621956و رر أعضام فريق اخلربام بالا اللمبنة التنفيذية بعدم حراز أي تقدم بشأن
مسألة الوغع القانوين للمنظمة ومطالبة اجلمعية العامة بتقدمي امل يد من التوجيه بشأن يفية املضي دماً يف املشروع.

59

60
61
62

ض ن ن ن ن ن ننر اجتم ن نناع فريق اخلربام األول ،املنعق ن نند يف الفرتة من 12

 ،AGN/63/RAP/11تعديل القانون األساسي لإلنرتبول.1994 ،
املرجع نفسه ،ل.6 .
املرجع نفسه ،ل.39 .
املرجع نفسه ،ل.44 .

 15يوليو/متوز  ،1993ل ،19 .مرفق ت ن ننذيي ن ننل  5لتقرير اجلمعي ن ننة الع ن ننام ن ننة
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وبعد أن تلقت اللمبنة التنفيذية تقرير فريق اخلربام ،ررت أن أفضل مسار هو تعليق العمل على صياغة انون أساسي
معدل .وافقت اجلمعية العامة على ذلك ،واعتمدت راراً دمته اللمبنة يف هذا الصدد يف دورهتا الن  63يف أ توبر/تشرين
األول .631994
بام.

اجلهود املبذولة عام  2011لتعريف مصطل "بلد" يف املادة  4من القانون األساسي

يف االجتماع الن  170للمبنة التنفيذية يف ليون يف يونيو/ح يران  ،2011دمت األمانة العامة اللمبنة تقريراً وتوصية
بشأن تفسري مصطل "بلد" يف املادة  4من القانون األساسي .و ان التقرير حيمل عنوان "سياسة اإلنرتبول بشأن
العضوية" بتاريخ  7يونيو/ح يران  .642011وأوغ التقرير أن حتديد وغع مق ّدمي طلب انضمام اإلنرتبول م خراً،
أي فلسطة و وسوفو ،على أهنما دولتان ،ان خاغعاً "لنقاش حاد على الساحة الدولية" .65وأشارت األمانة العامة
أنه من املرج أن يتلقى اإلنرتبول يف املستقبل طلبات من يانات ةاثلة ختضع م هالهتا لنقاش سياسي .ووفقاً
للتقرير ،ميكن لإلنرتبول أن حيمي نفسه على أفضل وجه من زجه يف صلب هذ النقاش بأن يوغ أن الدول األعضام
فيه هي دول سيادية ويعرتف هبا امتمع الدوا وهي عضو يف األم املتحدة .واعتربت األمانة العامة أن الو ت مناسب
لإلنرتبول لكي ي د ةارسته على مدى السنوات العشرين املاغية اليت فسرت مصطل "بلد" يف املادة  4على أنه يعين
"دولة سيادية" .وأُرفق مشروع رار يف هذا الصدد بالتقرير ،وطلبت األمانة من اللمبنة أن توافق عليه وتضعه على جدول
أعمال اجلمعية العامة يف دورهتا الن  ،80املقرر عقدها يف و ت الحق من ذلك العام يف هانوي.
حث بعو أعضننام اللمبنة التنفيذية على توخي احلذر عند تقدمي القرار .ورأى أحد األعضننام أن القيام بذلك يف ذلك
الو ت سننيُنظر ليه على أنه "يسننتهدف يانات معينة" .ورأى عضننو آخر أنه ينبغي حذف اإلشننارة األم املتحدة.
و رر األمة العام سن ننحب مشن ننروع القرار ووافق أعضن ننام اللمبنة على مواصن ننلة معاملة طلبات االنضن ننمام ل حالة على
حدة.66
جي  .تسمبيل القانون األساسي لإلنرتبول لدى األم املتحدة
يف العننام  2004تقريب ناً ،بنندأت األمننانننة العننامننة واللمبنننة التنفيننذيننة النظر يف مننا ذا ننان ينبغي على اإلنرتبول أن حينناول
تسننمبيل انونه األسنناسنني على أنه اتفاق دوا الوجب املادة  102من ميثاق األم املتحدة .67ويف العام  ،2006أبدت
األمانة العامة رأيها لصنناحل التسننمبيل .وأشننارت أيضناً جمموعة من املسننتشننارين القانونية لبعو األعضننام يف اجتماع يف
AGN/63/RES/8 63؛  ،AGN/63/PV/5ل.2 .
.CE-2011-2-DOC-16 64
 65املرجع نفسه ،ل.1 .
 66مقتطفات من ضر الدورة الن  170للمبنة التنفيذية بشأن بند "سياسة اإلنرتبول بشأن العضوية" اليت رفضت ا رتا" األمانة العامة،
 ،CE-2011-3-DOC-02ل.35-34 .
 67رأي مكتب الش ون القانونية ّدمه املستشار القانوين العام الد تور روتسيل سيلفسرت جاسينتو مارثا ،ماجستري يف القانون العام" ،الطابع القانوين للقانون
األساسي للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية" ،يف انون الثاين/يناير  ،2006ل.2-1 .
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ليون يف العام  2007أن القانون األساسي هو صك مناسبة للتسمبيل .68عالوةً على ذلك ،اعتمد امل متر اإل ليمي
األورويب يف مايو/أيار  2010توصية تعلن أن القانون األساسي لإلنرتبول ينبغي أن يُسمبل لدى األم املتحدة.69
نظرت اللمبنة التنفيذية يف اجتماعها الن ن ن ن ن ن ن ن  167يف مشروع رار بشأن التسمبيل ووافقت على تقدميه اجلمعية العامة
يف دورهتا الن ن ن ن ن ن ن ن ن  79املنعقدة يف الدوحة ( طر) يف نوفمرب/تش نرين الثاين  .2010غري أن اجلمعية ررت أن ت ود األعضننام
بالو ت للنظر يف اال رتا" ،ولذلك أجلت التصويت حىت السنة التالية.70
يف الدورة الن  80للمبمعية العامة يف أ توبر/تشرين األول – نوفمرب/تشرين الثاين  2011يف هانوي ،نا ش األعضام مرة
أخرى ا رتا" تسمبيل القانون األساسي لدى األم املتحدة .ودعا الكثري من األعضام املضي دماً يف التسمبيل من
أجل تع ي وغع اإلنرتبول الدوا .واعرتض البعو على التسمبيل ألهن يعتقدون أن القانون األساسي ليس ُمل ماً
ألعضام اإلنرتبول ما أي معاهدة أو اتفاق دوا ةاثل .وبعد النقاش ،اعتمدت اجلمعية القرار الذي يدعو األمة العام
اختاذ اخلطوات إلجناز التسمبيل لدى األم املتحدة.
ولغاية اآلن ،مل يظهر القانون األساسي لإلنرتبول يف جمموعة معاهدات األم املتحدة الوجب املادة  102من امليثاق.
******

" 68تسمبيل القانون األساسي لإلنرتبول ونشر الوجب املادة  ،102الفقرة  1من ميثاق األم املتحدة" ،االجتماع الذي عُقد يف ليون (فرنسا) ،يف  3و4

أيار/مايو  ،2007التقرير النهائي لألستاذ الد تور موريس امتو ،رئيس االجتماع ،ل.3 .
 ،AG/2011/RAP/16 69ل.2 .
 ،AG/2011/RAP/16 70ل.3 .
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