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  قرار
  

 المتعلقة  8 المتعلقة بالوفود والمادة     7تعديل المادة   (تعديالت على النظام الداخلي للجمعية العامة       : الموضوع
  )بإجراء التدقيق في التفويضات

  
  

 من المكسيك/ ونـي آانكـف 73ا الـ ـي دورتهـدة فـ انتربول، المنعق-إن الجمعية العامة للـ م د ش ج 
  ، 2004آتوبر أ/تشرين األول 8 إلى 5
  

تعZZديل النظZZام الZZداخلي للجمعيZZة العامZZة   " المعنZZون AG-2004-RAP-04 علZZى التقريZZر وق//د اطلع//ت
  ،)"تعديل إجراء التدقيق في التفويضات(
  

 مZZن النظZZام 56 المجتمعZZة تطبيقZا للمZZادة  الخاصZZة اللجنZة  الZZرأي الZZذي أبدتZZه وق/د أخ//ذت ف//ي االعتب/ار  
  العام،

  
  ل المعروض تيسير حسن سير دورات الجمعية العامة، أن من شأن التعديوإذ تعتبر

  
  :من النظام العام للجمعية العامة آما يلي 8و 7 تعديل المادتين تعتمد

  
  

  7المادة 
  
  الوفود

  
لى الجمعية العامة مندوبا ن يوفد اأساسي، لكل عضو في المنظمة أل من القانون ا)1(7وفقا للمادة   .1

  .ل وفد رئيس تعينه السلطة الحكومية المختصة في البلد المعنيويكون لك. و عدة مندوبينأواحدا 
  
  :ن تضم وفودهمأعضاء الحرص على أللى الطابع الفني للمنظمة، على انظرا ا  .2
  

  موظفين آبارا من هيئات تقوم بوظائف شرطية؛  )أ
  موظفين يقومون في بلدانهم بمهام لها عالقة بالمنظمة؛  )ب
  .عمالألرجة في جدول ان في المسائل المدخصائييأ  )ج
  

من النظام العام، ُيبِلغ أعضاء المنظمة األمين العام، في أقرب وقت ممكن، بأسماء  16وفقا للمادة   .3
 باسمه، قبل بداية ويقوم رئيس الوفد أو أي عضو من أعضائه يعينه للتحرك. أعضاء وفودهم
  . عامتشكيل الوفد لدى األمين ال أي تعديل فيما يخص الدورة، بإجراء

  
من ن يعين عضوا من الوفد ليتصرف ويصوت باسم البلد الذي يمثله في لجنة أبوسع رئيس الوفد   .4

  .اللجان
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  8المادة 
  

  التدقيق في التفويضات
  
وهZZZؤالء . يعZZZّين األمZZZين العZZZام مZZZوظفي األمانZZZة العامZZZة المكلفZZZين بZZZإجراء التZZZدقيق فZZZي التفويضZZZات    .1

  . الذين يتكّون منهم مكتب التدقيق في التفويضات، يحيلون تقاريرهم إلى رئيس المنظمةالموظفون، 
  
لمكتب التدقيق فZي    أو أي عضو من أعضائه يعينه للتحرك باسمه         قبل بداية الدورة، يقدم رئيس الوفد        .2

يZل بلZد     بتمث ن يكون التفZويض   أ يجب   . التفويض الذي تلقاه من السلطة الحكومية المختصة       التفويضات
 النافZذة فZـي البلZد المعنZي،         ولإلجZراءات  األساسZي من القانون   ) 1(7 المادة   ألحكام، وفقا   صادرا عضو
و الZوزير المشZرف علZى المكتZب         أو وزيZر الشZؤون الخارجيZة        أو رئيس الحكومZة     أ رئيس الدولة    عن

  .ي شخص مفوض آخرأو أالمرآزي الوطني في البلد المعني 
  
  .  بغية تأآيد صالحية تفويضأية وسيلة من وسائل اإلثباتقبول تفويضات  مكتب التدقيق في البوسع .3
  
ثناء التدقيق في التفويضات، تحال المسألة للقZرار الZى الZرئيس    أو اعتراضات   أذا ظهـرت صعوبات    إ .4

واذا لZم يقبZل الZرئيس    . الـذي يقدم تقريرا، في بداية دورة الجمعية العامة، عن المقررات التZي اتخZذها           
 إذا إال، فبوسZZع ممثلZZي البلZZد المعنZZي المشZZارآة فZZي دورة الجمعيZZة العامZZة بصZZفة مراقZZب،      التفZZويض

  . قررت الجمعية العامة خالف ذلك
  

  .للجمعية العامة 74 دخول هذه التعديالت حيز التطبيق بمناسبة الدورة الـ تقرر
  
  
  

   صوتا95إعتِمد بـ 
  3: المعارضون

  2: الممتنعون عن التصويت
 


