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المراجع

النظام الداخلي للجنة التنفيذية الذي اعتمدته الجمعية العامة للمنظمة في دورتها
(روما)1994 ،

الـ 63

عدلت المادة  7في الدورة الـ  82للجمعية العامة (كارتاخينا دي إندياس )2013 -
ُ
الدورة الـ  85للجمعية العامة ،القرار  AG-2016-RES-07الذي اعتُمدت بموجبه تعديالت
على النظام الداخلي للجنة التنفيذية.

عدّلت المواد  7و 8و 9و 10و 11و 12و 13و 14و 15خالل الدورة الـ  89للجمعية العامة
ُ
وصوبت األمانة العامة ترقيم الفقرات (المادة (7أ) سابقا تصبح
(اسطنبول .)2021 -
ّ
المادة  )8في  30تشرين الثاني/نوفمبر  ،2021عمال بأحكام المادة  )3(33من النظام
الداخلي للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (اإلنتربول).
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النظام الداخلي للجنة التنفيذية
المادة  :1المشاركة في دورات اللجنة التنفيذية
.1

 .األمين العام ،وفقا للمادة  29من قانون
المنظمة األساسي ،وموظفو المنظمة
الذين يعينهم األمين العام لتقديم عروض
شفهية او تحريرية الى اللجنة التنفيذية
بخصوص أية مسألة تجري مناقشتها،
وكذلك األشخاص المكلفون باالضطالع
بأعمال سكرتارية اللجنة التنفيذية؛

.4

وفم المادة  20من قيانون المنظمية األساسيي،
تجتميييا اللجنييية التنفيذيييية بيييدعوة مييين رئيييين
المنظمة .وتحي األمانة العامية اليدعوات فيي
موعييد أقصييار شييهر قبي بييد الييدورة ،اال فييي
الظرو االستثنائية.

المادة  :3جدول األعمال

ج .مستشارو المنظمة المعينون ،وفم الميادة
 36ميييييين قييييييانون المنظميييييية األساسييييييي،
والميييدققون الخيييارجيون المعينيييون وفيييم
المييييادة  25ميييين النظييييام المييييالي ،الييييذين
يدعوهم الرئين للمشياركة فيي مناقشيات
اللجنيية التنفيذييية بخصييوص بنييود جييدول
األعمال المتعلقة باختصاصهم؛
د .أي شييخآ رخيير تعتبيير اللجنيية التنفيذييية
حضيييورر ضيييروريا لمناقشييية أحيييد بنيييود
جدول أعمال الدورة.
يقتصيير حييم التصييويت علييى أعضييا اللجنيية
التنفيذية.

.1

يحدد الرئين مشيروع جيدول أعميال دورات
اللجنة التنفيذية بعد التشاور ما األمين العام.

.2

يجييييع ان يكييييون البنييييد األول ميييين مشييييروع
جييييدول األعمييييال فييييي كيييي دورات اللجنيييية
التنفيذية اعتماد جدول األعمال.

.3

يجيييع ان يكيييون البنيييد الثييياني مييين مشيييروع
جييييدول األعمييييال فييييي كيييي دورات اللجنيييية
التنفيذية اعتماد محضر دورة اللجنة التنفيذية
السابقة والكشف بقراراتها.

المادة  :4اشتغال اللجنة التنفيذية

المادة  :2الدورات
.1

.3

يحدد رئيين المنظمية مواعييد دورات اللجنية
التنفيذية بعد التشاور ما األمين العام.

يشارك في دورات اللجنة التنفيذية:
أ .رئيييييين المنظمييييية ،ونيييييـوا اليييييرئين،
والمندوبون الى اللجنة التنفيذية المعينون
وفييييـم المييييـواد  15و 16و 17ميييين قييييانون
المنظمة األساسي؛

.2

.2

تعقد دورات اللجنة التنفيذية في مقر المنظمية
بليييون إال اذا قييررت اللجنيية التنفيذييية خييال
ذلييك .غييير ان الييدورة التييي تلتييوم قبيي دورة
الجمعية العامة مباشرة ،تعقد في مكان انعقياد
دورة الجمعية العامة ،أو على مقربة منه ،اال
في الظرو االستثنائية.

تجتمييا اللجنيية التنفيذييية مييرة فييي السيينة علييى
األقيي  ،وفقييا للمييـادة  20ميين قييانون المنظميية
األساسييي .ويجييع عقييد دورة للجنيية التنفيذييية
قب دورة الجمعية العامة مباشرة.

3

.1

تتخذ اللجنة التنفيذية القيرارات أثنيا دوراتهيا
أو ،إذا قررت ذلك ،من خالل إجرا كتابي.

.2

يجوز للجنة التنفيذية ،في حيدود صيالحياتها،
تكوين هيوات فرعيية استشيارية تحيدد اللجنية
تشكيلها واختصاصاتها.

النظام الداخلي للجنة التنفيذية
.3

يجييييييوز للجنيييييية التنفيذييييييية ،ضييييييمن حييييييدود
صالحياتها ،تعيين مقررين من بين أعضائها
لتييدارس مسييائ محييددة مدرجيية فييي جييدول
األعميييال .ويرفيييا المقيييررون تقرييييرهم اليييى
اللجنة التنفيذية.

.4

إذا فكرت اللجنة التنفيذية فيي ان تقتيرع عليى
الجمعييية العاميية إنهييا تفييوي األمييين العييام
وفقـا للمادة  28من قانون المنظمية األساسيي،
تدارست اللجنية التنفيذيية الوقيائا ذات الصيلة
بموضيييوع االقتيييراع واتخيييذت قرارهيييا ميييا
احترام مبادئ القانون العامة.

والعضو الذي يقيدم نقطية النظيام ال يجيوز ليه
في حديثه التطرق الى صلع الموضوع الذي
تجري مناقشته.
.5

يجوز الحد أعضيا اللجنية التنفيذيية ،فيي أي
وقت ،طلع تأجي النقاش او اقفاله بشيأن بنيد
جييدول األعمييال الييذي تجييري مناقشييته .وفييي
هيييذر الحالييية يعطيييى الكيييالم لمتحيييدث واحيييد
معييارض للطلييع ،وميين ثييم يعييرض اقتييراع
تأجي النقاش او اقفاله على التصويت.

.6

إذا اعتميييد اقتيييراع او رفييي بالتصيييويت ،ال
تجوز مناقشته مجددا في الدورة نفسها اال إذا
قييررت اللجنيية التنفيذييية خييال ذلييك ب البييية
ثلثييييي األعضييييا الحاضييييرين والمصييييوتين
بالموافقة او بالمعارضة.

.7

يجيييييييوز لليييييييرئين ان يقيييييييـرر ان اقتراحيييييييا
بخصوص مسألة تجـري مناقشيتها قيد اعتميد
باتفيياق االرا عنييدما يالح ي  ،بعييد المناقشيية،
ان ما من معارضة لالقتراع لدى المتحيدثين.
ويجيييوز ألي مييين أعضيييا اللجنييية التنفيذيييية
اسييتونا قيييـرار اليييرئين ،وفييي هيييذر الحالييية
يعيييرض االسيييتونا عليييى التصيييويت فيييورا.
ويبقييى قييرار الييرئين ساريييـا اال إذا صييوتت
ضيييييييدر غالبيييييييية األعضيييييييا الحاضيييييييرين
والمصوتين بالموافقة او بالمعارضة.

.8

إذا قيييدم تعدييييـ عليييى اقتيييراع تحرييييري قييييد
المناقشيية ،يعييرض التعييدي علييى التصييويت
أوال .فاذا كانت هناك عدة تعديالت مقترحية،
يطرحها الرئين للتصويت على التوالي بيد ا
بالتعييديالت األبعييد عيين االقتييراع التحريييري
األصلي.

المادة  :5تعذر ممارسة الرئيس لوظائفه
إذا تعييذر علييى الييرئين ممارسيية وظائفييه ،طبقييت
المادة  41من نظام المنظمة العام.
المادة  :6إدارة المناقشات
.1

تطبيقييييا للمييييادة (18أ) ميييين قييييانون المنظميييية
األساسيييي ،يتيييرأس رئيييين المنظمييية دورات
اللجنة التنفيذية ويدير مناقشاتها.

.2

مناقشات اللجنة التنفيذية ليست علنية.

.3

ال يجييوز أخييذ الكييالم فييي اللجنيية التنفيذييية اال
بييي ذن مسيييبم مييين رئيييين المنظمييية .ويجيييوز
للييرئين تحديييد فتييرة الكييالم المخصصيية لكي
متحدث.

.4

خيييالل مناقشييية مسأليييـة ميييا ،يجيييوز ألي مييين
أعضا اللجنة التنفيذية تقديم نقطة نظام يتخذ
رئين المنظمة القيرار بشيأنها فيورا .ويجيوز
ألي ميين األعضييا اسييتونا قييرار الييرئين،
وفي هذر الحالة يعرض االستونا فورا على
التصويت .ويبقى قرار اليرئين سياريا اال إذا
صييوتت ضييدر غالبييية األعضييا الحاضييرين
والمصيييييييوتين بالموافقييييييية او بالمعارضييييييية.

المادة  :7التصويت أثناء الدورات
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.1

لكييي عضيييو مييين أعضيييا اللجنييية التنفيذيييية
صوت واحد.

.2

تتخيييذ اللجنيييية التنفيذيييية قراراتهييييا باألغلبييييية
البسيييطة لألعضييا الحاضييرين والمصييوتين
بالموافقة او بالمعارضية ،باسيتثنا القيرارات
التييي تتطلييع غالبي ية أخييرى .وفييي مييا يتعلييم
باختيييار مرشييح لمنصييع األمييين العييام ،تتخييذ
اللجنيية التنفيذييية قراراتهييا باألغلبييية البسيييطة
لألعضييا الحاضييرين والمصييوتين بالموافقيية
أو بالمعارضة.

.3

وفقييا للمييادة  ،28الفقييرة الثالثيية ،ميين القييانون
األساسي ،يمكن للجنة التنفيذيية ،فيي ظيرو
اسيييتثنائية ،أن تقيييرر بأغلبيييية الثلثيييين تقيييديم
اقتراع إلى الجمعية العامة يقضي ب نهيا ميدة
األمين العام.
تفوي

.4

وفقا للشروط المحددة في المادة ) ()1(14
من النظام األساسي للجنة الرقابة على
محفوظات اإلنتربول ،يمكن للجنة التنفيذية،
بمقتضى قرار تتخذر بأغلبية الثلثين ،أن
تقترع على الجمعية العامة عزل عضو في
لجنة الرقابة.

.5

عمال بالمادة  24من القانون األساسي ،يمكن
للجنة التنفيذية ،في ظرو استثنائية ،أن
تقرر بأغلبية الثلثين ،تقديم اقتراع إلى
الجمعية العامة يقضي ب نها مدة تفوي
عضو في اللجنة التنفيذية ،ال سيما إذا أخ
إخالال جسيما بااللتزامات المنصوص عليها
في المادة  15أو  23من القانون األساسي
لإلنتربول ،أو إذا تصر تصرفا يسي إلى
سمعة المنظمة إسا ة بال ة.

.6

تصوت اللجنة التنفيذية برفا األيدي ،اال إذا
قررت خال ذلك قب التصويت .لكن
التصويت يجري باالقتراع السري عندما

يكون موضوعه تعيين شخآ أو اختيار
شخآ لتقوم الجمعية العامة بتعيينه ،أو
اقتراع إنها مدة تفوي شخآ منتخع.
.7

يتخذ قيرار تعييين شيخآ او اقتيراع شيخآ
لقيام الجمعيية العامية بتعيينيه حسيع اإلجيرا
التالي:
أ .إذا بقيييي مرشيييحان قييييد التنيييافن اعتبييير
المرشيييح اليييذي يحصييي عليييى األغلبيييية
البسيييطة فييائزا؛ واذا حصيي المرشييحان
الباقيان قيـد التنافن على عدد متساو من
األصييوات أجريييت دورة اقتييراع ثانييية؛
فيياذا حصييال بعييد هييذر الييدورة علييى عييدد
األصييوات نفسييه ،جييرى اختيييار احييدهما
بالقرعة؛
 .اذا بقييي اكثيير ميين مرشييحين قيييد التنييافن
ولييييم يحصييييي اي مييييينهم عليييييى أغلبيييييية
أصوات أعضا اللجنة التنفيذية ،أجريت
دورات اقتييييراع متتالييييية يسييييتبعد منهييييا
المرشيح أو  -إذا تسياوى عيدد األصييوات
المحصلة  -المرشحون الذييـن يحصيلون
علييى اق ي عييدد ميين األصييوات فييي دورة
االقتييييراع السييييابقة؛ فيييياذا لييييم يبييييم بعييييد
التصيييفية اال مرشيييح واحيييد اعتبييير هيييو
الفييائز؛ واذا بقييي مرشييحان بعييد التصييفية
طبييم االجييرا المشييار اليييه فييي البنييد (أ)
السابم.

.8

ال يشارك عضو اللجنة التنفيذية في
التصويت الهاد إلى ما يلي:
أ .تعيين شخآ أو اختيار شخآ لكي
تقوم الجمعية العامة بتعيينه ،إذا:
 كان مرشحا لوظيفة شاغرة.ويستعيد المرشح المستبعد بموجع
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البند ( )7السابم مجددا حقه في
التصويت؛

.10

 عمد البلد العضو الذي يش فيهعضو اللجنة التنفيذية وظيفة رسمية
إلى تقديم مرشح .ويستعيد عضو
اللجنة التنفيذية مجددا حقه في
التصويت إذا استُبعد المرشح
المذكور بموجع البند ( )7السابم؛

المادة  :8اإلجراء الكتابي
.1

القرارات التي تتخذها اللجنة التنفيذية في
إطار اإلجرا الكتابي تُتخذ بتوافم اآلرا .

.2

اعتبارا من تاريخ اإلشعار بالوثيقة التي تعلن
ي مييين أعضيييا
اإلجيييرا الكتيييابي ،يجيييوز أل ّ
اللجنة التنفيذية في غضون ثالثية أسيابيا ،إذا
قييييرر ذلييييك ،أن يطلييييع بحيييي المسييييألة ذات
الصييلة فييي دورة للجنيية .ويمكيين للييرئين أن
يقييرر ،ألسييبا عاجليية مبييررة ،تقصييير هييذر
الفترة.

.3

تحدد اللجنة التنفيذية اإلجرا الكتيابي التخياذ
القرار وفقا للفقرتين ( )1و( )2أعالر.

 .اقتراع هيوة تدقيم أو أكثر لتعيينها من
قب الجمعية العامة كمدقم خارجي ،إذا
كانت هيوة التدقيم من البلد الذي يش
فيه العضو وظيفة رسمية.
ج .تسوية الخالفات الناشوة عن تطبيم نظام
اإلنتربول لمعاملة البيانات ،عندما يكون
فيه العضو وظيفة
البلد الذي يش
رسمية طرفا في الخال المعني؛

المادة  :9المعايير األخالقية

د .القرار باتخاذ تدابير تصحيحية بشأن
الحقوق ذات الصلة بتطبيم نظام
اإلنتربول لمعاملة البيانات ،عندما تتعلم
هذر التدابير بالبلد الذي يش فيه وظيفة
رسمية؛
ر .تنحيته إذا حص تضار في المصالح،
فعليا كان أم محتمال ،وفقا للمادة )3(10
من هذا النظام؛

.1

تقا على عاتم أعضا اللجنة التنفيذية
مسؤولية خاصة من حي الحفاظ على
نزاهة وسمعة المنظمة والتأكد من أن
سلوكهم يعكن هذر المسؤولية الخاصة.
وعليهم ،في سياق ممارستهم مهامهم ،التقيد
بأرفا معايير السلوك األخالقي ،ما مراعاة
مصالح المنظمة العليا.

.2

يجع على أعضا اللجنة التنفيذية أن يدركوا
أهمية واجباتهم ومسؤولياتهم ،وأن يأخذوا
في االعتبار الطابا العام لمهامهم وأن
يتصرفوا بطريقة تصون ثقة العموم في
المنظمة وتعززها.

و .اقتراع اللجنة التنفيذية على الجمعية
العامة إنها مدة تفويضه قب أوانها،
بموجع البند ( )5السابم.
.9

النصييا الضييروري التخيياذ اللجنيية التنفيذييية
لقراراتهييا يتكيييون مييين ثلثييي أعضيييا اللجنييية
التنفيذية.

إذا تسيييييياوت األصييييييوات يُعتبيييييير االقتييييييراع
بخصييوص المسييألة التييي يجييري التصييويت
بشأنها مرفوضا ،باستثنا الحالة المشار اليها
في البند ( )7السابم.

.3

6

تعتمد اللجنة التنفيذية مدونة قواعد سلوك
تسري على أعضائها ،ما إيال االعتبار
الواجع لقواعد المنظمة ومعاييرها األخالقية
المعتر بها عموما من قب المجتما الدولي.

النظام الداخلي للجنة التنفيذية
وينب ي للجنة التنفيذية مراجعة مدونة قواعد
السلوك بشك منتظم وتكون مسؤولة عن
تنفيذها.
.4

حم العضو في التصويت على موضوع
الخال  ،يمكن للجنة التنفيذية أن تقرر
استبعاد العضو من النقاش والمداوالت ذات
الصلة ومن إمكان الوصول إلى وثائم
معينة.

تكون اللجنة التنفيذية مسؤولة عن تقييم ك
ما يبلَّغ به من حاالت عدم التقيد بهذا النظام
وبمدونة قواعد السلوك .وتقترع على العضو
المعني التدابير التصحيحية الالزمة.

المادة  :11السكرتارية
.1

يييؤمن األمييين العييام أعمييال سييكرتارية اللجنيية
التنفيذية .ويجوز له تفيوي هيذر المهيام إليى
أي عضيييييو مييييين األمانييييية العامييييية .ويعييييييّن
األ شيييييييخاص الضيييييييروريين لتنفييييييييذ مهيييييييام
السكرتارية.

.2

يجري إعداد محضر بك مين دورات اللجنية
التنفيذية وكشف بالقرارات التي تتخذها.

.3

تعيييد سيييكرتارية اللجنييية التنفيذيييية المحضييير
والكشف بالقرارات بالل ات المشار اليهيا فيي
المادة  9من النظام الداخلي الحالي .وتحيلهميا
الى أعضا اللجنة التنفيذية في موعيد أقصيار
شهر قب بد الدورة التالية ،اال في الظيرو
االستثنائية.

.4

يعتمد أعضا اللجنة التنفيذية محضر اليدورة
السييابقة والكشييف بقراراتهييا ،بعييد تدارسييهما،
في الدورة التالية.

.5

تحال الكشو بقيرارات اللجنية التنفيذيية بعيد
اعتمادها الى جميا أعضا المنظمة.

المادة  :10التضارب في المصالح
.1

يُنتظر من أعضا اللجنة التنفيذية العم
بدون إيال االعتبار لمصلحتهم الشخصية.
وعليهم تجنع أي عم أو موقف يؤدي إلى
تضار في المصالح أو قد يعتبرر مراقع
متصورا في
حصيف تضاربا فعليا أو
َّ
المصالح.

.2

ُعر تضار المصالح بأنه عدم توافم
ي َّ
فعلي أو محتم بين مهام عضو في اللجنة
التنفيذية ومصالح خاصة أو شخصية،
والمسائ المدرجة في المادة  )8(7ومسائ
مشابهة أخرى قد يؤثر سلبا في أدائه
واجباته.

.3

عند نشو مث هذا التضار في المصالح،
على عضو اللجنة التنفيذية المعني أن يتن ّحى،
ما لم تعفه اللجنة من ذلك .وإذا كان تضار
المصالح محتمال أكثر منه فعليا ،يستشير
العضو المعني اللجنة التنفيذية بشأن ما إذا
كان عليه أن يتنحى .وإذا وقا اختال في
وجهات النظر ما العضو المعني ،تستما
اللجنة التنفيذية إلى ررائه ثم تجري مداوالتها
وتصوت بدون حضورر.

.4

في حاالت التنحية ،يمتنا العضو رسميا عن
المشاركة في المسألة التي أفضت إلى حالة
تضار في المصالح .وباإلضافة إلى تعليم

المادة  :12اللغات
ل ييات اللجنيية التنفيذييية هييي ل ييات عميي األمانيية
العامة األربا.
المادة  :13نفقات أعضاء اللجنة التنفيذية
يحييم لل يرئين ونييوا الييرئين والمنييدوبين لييدى
اللجنة التنفيذية ان تتحم المنظمة نفقيات سيفرهم
7

النظام الداخلي للجنة التنفيذية
واقييامتهم المترتبييية علييى نشييياطهم كأعضييا فيييي
اللجنيية التنفيذيييية ،طبقييا لإلجيييرا ات التييي تقرهيييا
اللجنة التنفيذية وضمن حدودها.
المادة  :14تطبيق النظام الداخلي الحالي
يجوز ألي عضو من أعضيا اللجنية التنفيذيية ان
يطلع من اللجنة اعادة النظر في أي قيرار يتخيذر
الييرئين ،تطبيقييا للنظييام الييداخلي الحييالي ،خييارج
دورات اللجنة.
المادة  :15أحكام ختامية
.1

يعتمييد النظييام الييداخلي الحالييـي تطبيقييا للمييادة
(8د) مييين قيييانون المنظمييية األساسيييي .وهيييو
يشك ملحقا بنظام المنظمة العام.

.2

فيييي حيييال اخيييتال أحيييد أحكيييام هيييذا النظيييام
اليداخلي مييا أحكيام قييانون المنظمية األساسييي
أو نظامها العام ،ترجح كفة القانون األساسي
والنظام العام.

.3

يدخ النظام الداخلي الحيالي حييز التنفييذ فيي
.1995/1/1
*******
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