قرار رقم 3
GA-2017-86-RES-03

الموضوع :تعديل نظام املوظفني
إن اجلمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية اجملتمعة يف دورهتا الـ  86يف بيجني (الصني) ،يف الفرتة
من  26إىل  29أيلول/سبتمرب :2017
في ضوء املواد
و( (2من نظام املوظفني،

 8و 22و29

من القانون األساسي للمنظمة واملادة

53

من النظام العام واملادة )1(3.14

وإذ تضع في اعتبارها القرار  AG-2016-RES-02الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورهتا الـ  85ووافقت
مبوجبه على توصيات األمانة العامة ،وال سيما التوصية  14الداعية إىل إجراء مراجعة شاملة لنظام والئحة
املوظفني،
وق ددح ت د د التقريــر  GA-2017-86-REP-03ال ــذي تدمتــه األمانــة العام ــة بشــملن تع ــديل الئحــة امل ــوظفني،
ومسودةَ نظام املوظفني املعدل املدرج فيه،
وإذ ت ددحر أن ــه ج ــرت مش ــاورات ب ــني األمان ــة العام ــة وجلنـ ـ امل ــوظفني عم ـ ـ بامل ــادة  )1(8.2.9م ــن نظ ــام
املوظفني ،وتأخذ علما برأي هاتني اللجنتني بشملن التعدي ت املقرتحة،
وقح اطلع أيضا على رأي اللجنة املخصصة املش ّكلة عم باملادة  56من نظام املنظمة العام،
وإذ تذ ّكر بملن للجمعية العامة ،مبوجب املادة (8د) من القانون األساسي لإلنرتبول ،سلطة حتديد أحكام
أي نظام يـُ َعد ضروريا،
وإذ تذ ّكر بملن اللجنة التنفيذية ،مبوجب املادة (22هـ) من القانون األساسي لإلنرتبول ،متارس كافة
السلطات ال توكلها إليها اجلمعية العامة،
تعتمح االستنتاجات املدرجة يف التقرير اآلنف الذكر املتعلق بتعديل نظام املوظفني؛
تقر نظام املوظفني املعدل بصيغته الواردة يف التذييل  1من التقرير GA-2017-86-REP-03؛
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تطلب من اللجنة التنفيذية القيام مبا يلي:
-

اعتماد الئحة املوظفني املعدلة مبا يتفق مع نظام املوظفني املعدل ،استنادا إىل االترتاحات ال
سيقدمها إليها األمني العام يف عام 2018؛
حتديد التاريخ الذي سيدخل فيه نظام املوظفني والئحة املوظفني املعدالن حيز النفاذ بالتزامن؛
اعتماد التدابري االنتقالية ال زمة لدخول هذين النصني حيّز النفاذ ،دون املساس باحلقوق ال اكتسـبها
املوظفون الذين يكونون يف اخلدمة يف تاريخ دخوهلما حيز النفاذ؛
اعتماد إجراءات حمددة إلعارة أو انتداب موظفني من تبل البلدان األعضاء؛

تطلددب مــن األمــني العــام صارســة صـ حياته املنصــوا عليهــا يف املــادة  29مــن القــانون األساســي مــع التقيــد
بملحكام نظام والئحة املوظفني املعدلني.
اعتُمح :المؤيحون ،95 :المعارضون ،1 :الممتنعون عن التصوي :
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