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   أنتربول - المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
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  الجمهورية الفرنسيةحكومة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بشأن مقر المنظمة
  

  في األراضي الفرنسية
  
  
  
  
  

  
  
  





  
  إن 

  ) أنتربول-الـ م د ش ج  (أنتربول -المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 
  و

  رية الفرنسية حكومة الجمهو
  

ي ت" أنترب"ول ال  - إذ تأخذان باالعتبار المادة األول"ى م"ن الق"انون األساس"ي للمنظم"ة الدولي"ة لل"شرطة الجنائي"ة               
  ؛ في فرنساص على أن مقر المنظمةنت

ورغبة منهما في تحدي"د األوض"اع القانوني"ة واالمتي"ازات والح"صانات، ف"ي أراض"ي الجمهوري"ة الفرن"سية،                     
  أنتربول للنهوض بمهامها وبلوغ أهدافها؛  -لدولية للشرطة الجنائية للمنظمة ا لالزمةا

والمظم"ة  وإذ ترغبان في إبرام اتفاق ألجل هذه الغاية ليحل محل االتف"اق ب"ين حكوم"ة الجمهوري"ة الفرن"سية           
 3 بشأن مقر األنتربول وحصاناته وامتيازاته في األراضي الفرنسية المبرم بت"اريخ          الدولية للشرطة الجنائية    

  ؛  1982نوفمبر /تشرين الثاني

  القانون الدولي العام ذات الصلة؛ودون المساس بقواعد 

  : اتفقتا على ما يلي
  
  

  1المادة 
  

 وه"و ي"شمل     . فرن"سا  ف"ي  ،"المنظم"ة "نتربول، التي تدعى فيما يل"ي       أ -ة  ـمقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائي    
 األبني""ةن""شاطاتها، م""ا ع""دا ب لالض""طالع ق""د ت""شغلها أوة،  الت""ي ت""شغلها المنظم""واألبني""ة والمن""شآت األراض""ي

  .المستعملة لسكن موظفيها
  
  

  2المادة 
  

 :تها، على وجه الخصوص وأهلي،القانونية للمنظمة الشخصية تقّر حكومة الجمهورية الفرنسية
  لتعاقد؛ل  ) أ
  ذات الصلة بنشاطاتها والتنازل عنها؛ وغير المنقولة األصول المنقولةالحتياز  ) ب
 .قاضيلتل  ) ج

  
  

  3المادة 

  .وإشرافهامقر لسلطة المنظمة يخضع ال  . 1

 ه"ذا االتف"اق عل"ى م"ا         أحك"ام ذا نصت   إال  إ مقر المنظمة ومنشآتها،     أبنيةتطبق القوانين الفرنسية داخل       .2
على أت"ّم    ممارسة اختصاصاتها    ترمي إلى تسهيل   أنظمة تضع   أننه يحق للمنظمة    أغير  . يخالف ذلك 

  .ومنشآتها أبنيتها داخل وجه
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  4المادة 

ن الفرن""سيين دخول""ه  لم""وظفي أو الممثل""ي ال""سلطة  مق""ر المنظم""ة، وال يج""وز  ال يج""وز انته""اك حرم""ة  .1
ف"ي حك"م   ق"د تعتب"ر    الع"ام  األمينر ان موافقة ـغي.  العام على ذلك   األمينذا وافق   إال  إم  لممارسة مهامه 

 .فوريةحماية خاذ تدابير  حادث يستوجب اتأي وقع أو اندلع في المقر حريق إذاالمعطاة 

تتخ""ذ حكوم""ة الجمهوري""ة الفرن""سية آاف""ة الت""دابير المالئم""ة لحماي""ة مق""ر المنظم""ة وحف""ظ النظ""ام ف""ي       .2
 .محيطها المباشر

 م"ذآرة    موض"وع  أو،   م"شهودة   جنح"ة  أوجناي"ة   ل مقرها شخص مالحق     إلىال تسمح المنظمة بأن يلجأ       .3
 م"ذآرة توقي"ف    موض"وع أو ل"سلطات الفرن"سية،   صادر ع"ن ا    باإلبعاد قرار   أو حكم جزائي    أوقضائية  
 الم"ؤرخ   للمجل"س  إحدى الدول األعضاء في االتحاد األوربي وفقًا للقرار المب"دئي       صادرة عن أوربية  

  . المتعلق بمذآرة التوقيف األوربية وإجراءات التسليم بين الدول األعضاء13/6/2002

  
  5المادة 

  :اء الحاالت التاليةن القضائية، باستثةالمنظمة بالحصانتتمتع  .1
 ناتجا صراحة عن بنود عقد؛عن الحصانة عندما يكون التنازل   )أ 
 ع""ن ح""ادث س""ببته مرآب""ة آلي""ة ن""تج ض""رر للتع""ويض ع""ندعاوى المدني""ة الت""ي يقيمه""ا الغي""ر ال""  )ب 

م""ن ه""ذه  مرآب""ة باس""تخدام الم""رور أنظم""ة ات مخالف""أو ت""ستعمل لح""سابها، أو للمنظم""ة، عائ""دة
 ؛المرآبات

 .المنظمةأساسًا  أطلقتهجراء بط مباشرة بإمرتمقابل طلب   )ج 

  .حاالت خاصة  تتنازل تنازال صريحا عن حصانتها القضائية فيأنلمنظمة بوسع ا .2

 
  6المادة 

 م"ن الحج"ز والم"صادرة واالس"تيالء ون"زع           وأصولها، أيًا آان مكانها وحائزه"ا،      المنظمة   أموال ىتعف .1
  . القضائيأو اإلداري التقييد أشكال شكل من أيالملكية، ومن 

  : الفقرة السابقةأحكامال تطبق  .2
  الحالي؛التفاقل وفقًافي حال التنازل عن الحصانة القضائية   )أ 
  من االتفاق الحالي؛ )ب(، البند  1الفقرة ،  5لمادة ل وفقًافي حال إقامة دعاوى مدنية   )ب 
 ح"""وادث م"""رور تك"""ون ت"""دارك ض"""رورية، ب"""شكل مؤق"""ت، لاإلج"""راءاتذا آان"""ت مث"""ل ه"""ذه إ  )ج 

 التحقيقات بخ"صوص    وإلجراء العاملة لحسابها طرفا فيها،      أوبات اآللية التابعة للمنظمة     المرآ
 ؛هذه الحوادث

 5لم"ادة   ل  مرتبطة مباشرة بإجراء أقامته المنظمة بشكل أساسي وفقا        مقابلةفي حال رفع دعوى       )د 
 .من االتفاق الحالي )ج(، البند  1الفقرة ، 
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  7المادة 

 المنظمة، وبصورة عامة، جميع الوثائق الت"ي تمتلكه"ا والت"ي ف"ي حوزته"ا،       محفوظاتال يجوز خرق حرمة   
  . آان شكلها وأينما وجدتأيًا
  
  

  8المادة 

 ات"صاالتها الرس"مية للرقاب"ة، وله"ا     إخ"ضاع  يج"وز وال .  مضمونة  المراسالت الرسمية للمنظمة   حرمة .1
  .الرموز تستعمل أن

ة ت"ساوي عل"ى األق"ل المعامل"ة الت"ي تحظ"ى به"ا               تتمتع المنظم"ة ف"ي جمي"ع ات"صاالتها الرس"مية بمعامل"             .2
  .البعثات الدبلوماسية المعتمدة في فرنسا فيما يتعلق بالتعريفات والرسوم واألولوية

  
  

  9المادة 

  :نأ تأجيل لسداد الديون، أو تقييد أو رقابة ألية تخضع في الميدان المالي أنللمنظمة، دون  .1

 آان"ت، وان تك"ون له"ا ح"سابات بأي"ة عمل"ة م"ن                أي"ا  ،األجنبي"ة  والعم"الت    األموالتستلم وتحوز     )أ 
  ؛ بلد من البلدانأيالعمالت وفي 

  بل"د آخ"ر    أي إل"ى  الفرن"سية، وم"ن فرن"سا        األراض"ي  وعمالته"ا داخ"ل      أمواله"ا تحول، بال قي"ود،       )ب 
  .وبالعكس

 إليه"ا  مالحظ"ة تق"دمها   ةي" أتراعي المنظمة، ف"ي ممارس"ة الحق"وق الممنوح"ة له"ا بموج"ب ه"ذه الم"ادة،               .2
 . بمصالحهامساس دون الاألخذ بها إذا قّدرت أن بوسعها الفرنسيةة الجمهورية حكوم

  
  

  10المادة 

 ال ي"شمل  اإلعف"اء  أن م"ن ال"ضرائب المباش"رة، غي"ر     األخ"رى  ووارداتها وممتلكاتها    وأصولها المنظمة   ىتعف
  .إليهاالرسوم المحصلة تعويضا عن خدمات قدمت 

  
  

  11المادة 

 الت""سجيل وم والفن""ي م""ن رس"" اإلداري ت""ستأجرها الش""تغالها  أو المنظم""ة يهات""شتر الت""ي األبني""ةتعف""ى  .1
  .ر العقارياشهإلوا

 المنظم""ة ض""من نط""اق ن""شاطاتها الرس""مية م""ن الرس""م الخ""اص        تكتتبه""اتعف""ى عق""ود الت""أمين الت""ي     .2
 .المفروض على اتفاقيات التأمين
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  12المادة 

 ال"سلع  أس"عار م غي"ر المباش"رة الداخل"ة ف"ي       الرس"و  أعباءتتحمل المنظمة، ضمن شروط القانون العام،        .1
  .إليها الخدمات المقدمة أوالمباعة لها 

مترتب"ة عل"ى ش"راء آمي"ات        وال الرسوم على رقم المبيع"ات، المح"ّصلة لمنفع"ة ميزاني"ة الدول"ة               أنغير   .2
 اإلداري الخ""دمات ال""ضرورية الش""تغال المنظم""ة   أو  أو غي""ر المنقول""ة المنقول""ة األص""ولآبي""رة م""ن  
 تع""اد للمنظم""ة بموج""ب ش""روط تح""دد  ، ذات العالق""ة بمهمته""االمن""شورات وإلص""دار والفن""ي والعلم""ي

 .باتفاق بين المنظمة والسلطات الفرنسية المختصة

 العقاري"ة الت"ي دفعته"ا       م"صروفات تسترد المنظمة الضريبة المفروضة على رقم المبيعات الخاصة بال         .3
 .  2004يناير / آانون الثاني1المنظمة اعتبارا من 

  
  

  13المادة 

تعف""ى م""ن المك""وس وم""ن رس""وم االس""تيراد المع""دات المكتبي""ة والعلمي""ة والفني""ة ال""ضرورية الش""تغال     .1
  . ذات العالقة بمهمتهاالمطبوعاتالمنظمة، وآذلك 

 ت"صديرها،   أوآما تعفى المواد الداخلة في فئات ال"سلع الم"ذآورة ف"ي الفق"رة ال"سابقة، ل"دى اس"تيرادها                      .2
  . التقييدأوظر  الحإجراءاتمن جميع 

 األراض""ي داخ""ل إعارته""ا أو التن""ازل ع""ن الب""ضائع الم""ستوردة بموج""ب ه""ذه الت""سهيالت      يج""وزال  .3
  .ال بموجب شروط توافق عليها السلطات الفرنسية المختصة موافقة مسبقةإالفرنسية 

  
  

  14المادة 

 فيه"ا  إق"امتهم و فرن"سا   إل"ى  األش"خاص  الفئ"ات التالي"ة م"ن        الفرن"سية دخ"ول   الجمهورية  ترخص حكومة    .1
  :و مهمتهم لدى المنظمة، دون نفقات تأشيرة وبال تأخيرأخالل مدة توظيفهم 

 الم"""ؤتمرات ف"""ي أوالمنظم"""ة، هيئ"""ات  اجتماع"""ات ف"""ي األع"""ضاء والم"""راقبين ال"""دولممثل"""ي   )أ 
  إليها؛واالجتماعات التي تدعو 

 ؛ اللجنة التنفيذيةأعضاء  )ب 

وآذلك األشخاص الذين ت"دعوهم المنظم"ة        المستشارين والخبراء المكلفين بمهمة لدى المنظمة       )ج 
 ؛رسميًا لممارسة مهام ضمن مؤسساتها

 .سرهمأ وأفرادموظفي المنظمة   )د 

 فيم"ا يخ"ص  المعمول به"ا   األنظمة من تطبيق ونعَف ال ُي ذآرهم في الفقرة السابقة أتى  الذين األشخاص .2
  .الصحة العامة
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  15المادة 

 أراض"ى داخ"ل    من الم"ادة ال"سابقة،    األولىمن الفقرة    )ج(و) ب(و) أ( المذآورون في البنود     األشخاصمتع  يت
 اجتم"اعهم  أم"اآن ثن"اء انتق"الهم م"ن       أ انج"ازهم مه"امهم، و     أوالجمهورية الفرنسية، خالل ممارس"تهم وظ"ائفهم،        

  :ليها، باالمتيازات والحصانات التاليةإو

 حاالت التلبس بجناية أو جريمة؛والحبس، ما عدا الحصانة ضد التوقيف   )أ 

 وظ"ائفهم ف"ي   أداء  أثناءقاموا بها التي  األفعالالحصانة القضائية حتى بعد انتهاء مهمتهم بشأن          )ب 
 م"رور   أنظمةختصاصاتهم، وال تسري هذه الحصانة ال في حاالت مخالفة          الصارمة ال حدود  ال

 الت""ي ض""راراأل ة ف""ي حال""الو، أع""اله الم""ذآورون األش""خاصالمرآب""ات اآللي""ة الت""ي يرتكبه""ا  
 األشخاص؛ هؤالء يقودها  يمتلكها أوآبات آليةتحدثها مر

 ؛ والوثائق الرسميةاألوراقحرمة جميع   )ج 

 .التسهيالت نفسها الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين فيما يتعلق بنظام الصرف  )د 
  
  

  16المادة 

ة رئ"يس بعث"    ص"فة  الع"ام ألم"ين ل،   17فضال عن االمتيازات والحصانات المنصوص عليها في المادة           .1
  .دبلوماسية

ت""ع الم""دراء الع""املون ف""ي مق""ر األمان""ة للمنظم""ة ف""ي فرن""سا، خ""الل فت""رة ت""وظيفهم، باالمتي""ازات       يتم  .2
  .والحصانات المعترف بها للموظفين الدبلوماسيين

  
  

  17المادة 

  :، بما يليالمشار إليهم في ملحق الوثيقة الحالية يتمتع موظفو المنظمة .1

ال"صارمة  حدود ال لدى اضطالعهم بمهامهم في قاموا بهافعال التي ألالحصانة القضائية بشأن ا   )أ 
وال ت"سري ه"ذه الح"صانة ف"ي ح"االت           . ختصاصاتهم حتى بع"د انته"اء خ"دمتهم ل"دى المنظم"ة           ال

 م"""وظفي المنظم"""ة، وال ف"""ي حال"""ة أح"""دمخالف"""ة نظ"""ام م"""رور المرآب"""ات اآللي"""ة الت"""ي يرتكبه"""ا 
 ؛نهاو يقودأو األشخاصالء  التي تحدثها مرآبات آلية يمتلكها هؤاألضرار

 وأوالده"""مزواجه"""م أل خاص"""ة ت"""صدرها ال"""سلطات الفرن"""سية المخت"""صة له"""م و    إقام"""ةوثيق"""ة   )ب 
 ؛القاصرين

 ؛ الدبلوماسيين بشأن نظام الصرفللموظفينالتسهيالت نفسها الممنوحة   )ج 

 البعث""ات الدبلوماس""ية ف""ي فت""رات الت""وتر     ألع""ضاء ال""وطن الممنوح""ة  إل""ى اإلع""ادةت""سهيالت   )د 
 . الذين يعيشون على نفقتهمأسرهم وأفراد أزواجهمالتسهيالت نفسها ب تمتعيو .الدولي
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  :ذا آانوا مقيمين من قبل في بلد آخر، بما يليإ، أيضا ونويتمتع .2

 عن""د ، م""ن الرس""ومة معفي""، والحاجي""ات الشخ""صية الت""ي آ""انوا ي""ستعملونهاأث""اثهماس""تيراد ح""ق   )أ 
  ؛ في فرنسالإلقامةمجيئهم 

  .ؤقت المعفي من الرسوم للمرآبات اآللية الماالستيرادنظام   )ب 
  
  

  18المادة 

 واألج"ور ضريبة للمنظم"ة ع"ن الروات"ب         في ملحق الوثيقة الحالية    المشار إليهم  يدفع موظفو المنظمة   .1
م"ن ت"اريخ الب"دء      اعتب"ارا    من ضريبة ال"دخل الفرن"سية        واألجوروتعفى هذه الرواتب    . التي تدفعها لهم  

  .تحصيل هذه الضريبةفي 

 الت"ي ت"دفعها المنظم"ة لموظفيه"ا         األرام"ل  الفقرة السابقة عل"ى روات"ب التقاع"د وتقاع"د            أحكامال تسري    .2
 .السابقين

 ال""سلطات الفرن""سية الح""االت الت""ي تف""رض فيه""ا ض""ريبة مزدوج""ة عل""ى روات""ب الم""وظفين         ت""سوي .3
  . المعنيةالدول، وذلك باالتفاق مع سلطات أجورهمالمعارين للمنظمة وعلى 

  
  

  19المادة 

 العدال""ة إقام""ة ي""سير الع""ام للمنظم""ة عل""ى ال""دوام م""ع ال""سلطات الفرن""سية المخت""صة لت   األم""ينيتع""اون  .1
عف"اءات  إلاالمتي"ازات والح"صانات وا     ف"ي اس"تخدام    تجاوز   أي وتفاديوضمان التقيد بأنظمة الشرطة     

 .والتسهيالت المذآورة في هذا االتفاق

 المنظم"ة نتيج"ة لق"رار ق"ضائي قطع"ي       ف"ي  فموظ"  أج"ور حج"ز   ف"ي ح"ال      ه"ذا التع"اون أي"ضا        سريوي .2
   .ونافذ

  
  

  20المادة 

 ف"""ي فرن"""سا االمتي"""ازات نال"""دائميحكوم"""ة الجمهوري"""ة الفرن"""سية لي"""ست ملزم"""ة بم"""نح رعاياه"""ا والمقيم"""ين  
   ، 2 الفق"""رة ، 17 و)د( إل"""ى )ب(البن"""د  ، 1 ، الفق"""رة 17 و16و 15 والح"""صانات الت"""ي ن"""صت عليه"""ا الم"""واد 

 حكومة الجمهورية الفرنسية بالطابع ال"دولي للمه"ام الت"ي يؤديه"ا األش"خاص الم"ذآورون       آما تقّر. )ب(البند  
  .دخل في تأديتهم للمهام المذآورةت وتتعهد بعدم ال)ب (، البند 1، الفقرة 14في المادة 

  
  

  21المادة 

 االتف"اق  ح"ق ين الم"شار إل"يهم ف"ي مل       يحيل األمين العام إلى حكومة الجمهورية الفرنسية أسماء الموظف          .1
  . أعاله18 و17، آليًا أو جزئيًا، المادتان بشأنهم تطبق والذين الحالي
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 لك""ي ي""ستفيدوا منه""ا  نص عليه""ا ه""ذا االتف""اق للمنتفع""ين به""ا ال  ي""تم""نح االمتي""ازات والح""صانات الت""ي    .2

منظم""ة، وللمنظم""ة، وم""ن   ف""ي الاألع""ضاءويح""ق لل""دول  . لح اش""تغال المنظم""ة ا ل""صوإنم""اا، شخ""صي
م"ام س"ير العدال"ة،      أع الحصانة عن المنتفعين بالح"صانات واالمتي"ازات آلم"ا ش"كلت عائق"ا               ا، رف واجبه
فللجن""ة التنفيذي""ة  الع""ام، األم""ين  فيم""ا يخ""صأم""ا.  بم""صالح المنظم""ةالم""ساسا دون  رفعه""أمك""نا وآلم""

  .صالحية البت في رفع الحصانة عنه
  
  

  22المادة 

حكومة الجمهورية الفرنسية في اتخاذ التدابير التي تراها مالئم"ة           االتفاق مطلقا على حق      ا هذ أحكامال تؤثر   
  .على النظام العام والحفاظألمن فرنسا 

 
  

  23المادة 

واألن""شطة الالزم""ة المنظم""ة ه عل""ى أن""ه يت""يح الت""دخل ف""ي أص""ول  ر تف""سي يمك""ن م""ا االتف""اق الح""الييس ف""يل""
  .هاالشتغال

  
  24المادة 

النظ"ام  " خاص"ة بموج"ب      ةي"سوى أي خ"الف ب"ين المنظم"ة وهيئ"          ،  ما لم يتفق الطرفان على غي"ر ذل"ك         .1
 " الخ""اص ب""التحكيم ب""ين المنظم""ات الدولي""ة والهيئ""ات الخاص""ة    محكم""ة التحك""يم الدائم""ة االختي""اري ل

. م واحد أو من ثالثة حكام يعّينهم األمين العام لمحكمة التحك"يم الدائم"ة             بواسطة محكمة مكوَّنة من حكَ    
يطلب من األمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة تشكيل مثل هذه المحكمة          غير أنه يمكن لكل طرف أن       

 .للنظر في طلب اتخاذ تدابير مؤقتة بهدف ضمان حماية حقوقه

م""ا ل""م يتف""ق الطرف""ان عل""ى غي""ر ذل""ك، يح""ال أي خ""الف ب""ين حكوم""ة الجمهوري""ة الفرن""سية والمنظم""ة  .2
ري""ق المفاوض""ات إل""ى محكم""ة تحك""يم ب""شأن تف""سير أو تطبي""ق االتف""اق الح""الي تع""ذرت ت""سويته ع""ن ط

 االختي"اري للتحك"يم     النظ"ام "م واحد أو من ثالثة حك"ام بموج"ب          َكمؤلفة، حسب رغبة الطرفين، من حَ     
إذا تع"ذر ذل"ك، عّين"ه       وتف"اق ب"ين الط"رفين،       الوُيع"يَّن الحك"م الوحي"د با      . "المنظمات الدولية والدول  بين  

 هتعّين"   فاألولنت محكمة التحكيم مكونة من ثالثة أعضاء،إذا آا. األمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة    
ُيع""ّين المنظم""ة والثال""ث، ال""ذي يت""ولى رئاس""ة المحكم""ة،   والث""اني تعين""ه الفرن""سيةالجمهوري""ة حكوم""ة 

ويمك"ن لك"ل ط"رف      . مين، فإذا تعذر ذلك، عّينه األمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة         َكتفاق بين الحَ  البا
العام لمحكمة التحكيم الدائمة تشكيل محكمة آه"ذه للنظ"ر ف"ي طل"ب اتخ"اذ ت"دابير       أن يطلب من األمين   

 . مؤقتة بهدف ضمان حماية حقوقه بموجب االتفاق الحالي

عل"ى الخالف"ات الناش"ئة ع"ن     ال ي"سري    اإلجراء المنصوص عليه في الفقرة األولى م"ن الم"ادة الحالي"ة              .3
  . هتطبيق أو تفسير قانون المنظمة األساسي أو مالحق
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  25المادة 

ب"شأن التع"ديالت   الطرف"ان   يت"شاور  وله"ذا الغ"رض   . الط"رفين  أح"د  هذا االتفاق بناء على طلب       مراجعةيمكن  
 لم تسفر هذه المفاوضات عن اتفاق بعد عام من بدئها جاز ألي ط"رف  وإذا. أحكامه على   إدخالها يجدرالتي  

 . مدته عامان مسبقبإخطار  الحالي االتفاقنقضمن الطرفين 
  
  

  26المادة 

 أنترب"ول   � الدولية للشرطة الجنائي"ة   يلغي االتفاق الحالي االتفاق بين حكومة الجمهورية الفرنسية والمنظمة          
 ت"شرين   3بت"اريخ   ب"اريس   ف"ي    الفرن"سية المب"رم      األراض"ي  وامتيازاته وح"صاناته داخ"ل       األنتربولبشأن مقر   
المنظم""ة الدولي""ة  م""ن جه""ة وهوري""ة الفرن""سيةحكوم""ة الجم ه""و س""يحظى بم""صادقة و. 1982ن""وفمبر /الث""اني

 عل"ى ه"ذا االتف"اق،    صادقتهويشعر الطرفان آل منهما اآلخر بم" . أخرى  أنتربول من جهة- للشرطة الجنائية 
  .اإلشعارينستالم ثاني اليوم األول من الشهر الثاني التالي الفي الذي يدخل حيز التنفيذ 

 
، االتف""اق الح""الي ومه""راه  ح""سب األص""ول المخ""والن القي""ام ب""ذلك  ، وق""ع الم""ذآوران أدن""اه،  إثباتPPا لمPPا تقPPدم 

  . بختمهما
  

  .نسختين باللغة الفرنسيةب، ...........................بتاريخ. .................. .......ُحرِّر في
  
  
  
  

  ربول أنت-                      عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن حكومة الجمهورية الفرنسية
  
  

  ملحق
  
  

  :الفئات التاليةموظفو المنظمة ضمن  يوزع
  
  .وهو أعلى موظفي المنظمة رتبًة العام، األمين  .أوال

  
  ".الموظفون المعارون"ون فيما يلي ّمعارون من إداراتهم الوطنية المسالموظفون الم  .ثانيا

  
  ." المتعاقدونالموظفون"ون فيما يلي الموظفون المتعاقدون مع المنظمة المسمَّ  .ثالثا

  
  

---------- 
 


