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GA-2017-86-RES-19 

 
 أمانا أكثر بناء عامل أجل من مستدامة على موارد مالية إىل احلصول : السعيالموضوع

 
يف بيجني )الصني(  86إن اجلمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )اإلنرتبول(، اجملتمعة يف دورهتا الــــ 

 ،2017أيلول/سبتمرب  29إىل  26يف الفرتة من 

 واجلرمية ، أن اإلرهاب2015 يوليو/متوز منذ اعترب بشــــــــــــ ل  ائي، قد عمل اإلنرتبول منوذج بأن تسللللللللل م إذ
 القانون إنفاذ ى أجهزةعل يتعني اليت األولوية ذات اإلجرامية الثالثة هي اجملاالت الســــــيربية واجلرمية والناشــــــ ة املنظمة

 ،اليت تقدمهازادت اخلدمات  أساسية قدرات تدعمها م افحتها واليت على الصعيد الدويل

 أعطى ، الذيAG-2015-RAP-14 بالتقرير املرفق للمنظمة املالية احلالة اســــــــتعرا  وإذ تضلللللللع با ا     ر
واألعوا   2016 حصـــــــيلة متوازنة يف ميزانية عا  التوصـــــــل إىل يف املطاف  اية يف أســـــــهم  توجيهات العامة األمانة

 الالحقة،

 طارإ اليت أجري  يف األعضـــــــــــــاء مع العاملية التشـــــــــــــاور بعملية املتعلق AG-2016-RES-02 بالقرار تذّكر وإذ
 ،85 الـ دورهتا يف العامة اجلمعية أقرهتا موحدة توصية 24 عن وأسفرت INTERPOL 2020اإلصالح الشاملة  مبادرة
 عرب لنظاميةا مستوى املسامهات تثّب  مستدامة اليت تدعو إىل اعتماد وسائل متويل 9رقم  املوحدة التوصية وحتديدا
 والنمو، يشمل كل هي ات القطاع العا  بغية متويل التوسع  ج

 إىل أن اجلهود اهلائلة اليت بُذل  لتثبي  الوضـــــــــــــع املايل لذنرتبول أتاح بذهلا جزئيا  ج  مّتبع يف وإذ تشللللللللللل ر
 األمانة العامة يشمل كل هي ات القطاع العا ،

أن اجلزء من املســـــــامهات الواردة اارج إطار املســـــــامهات النظامية املتأ  من القطاع  وإذ تضلللللع با ا     ر
 للمبادئوأن املسامهات من القطاع اخلاص جيري إاضاعها بانتظا   2015لموس منذ عا  العا  قد ارتفع بش ل م

دورهتا  يف التنفيذية للجنةا اليت وافق  عليها اخلاص القطاع املســــامهات من قبول على تنطبق اليت التوجيهية واملعايري
 ،186الـ 

 وحتديدا بأهداف العمل الشرطي العاملياختاذ موقف إزاء املعنون  GA-2017-86-REP-07بالتقرير  وإذ تذكر
العمل الشــــــرطي على الصــــــعيد العاملي املرفقة بإل، اليت بعل اإلنرتبول بالفعل صــــــوت الشــــــرطة، وهي ســــــبعة أهداف 

ــــــــــــــتواى منها توحيد تل   جلهودا مشرتكة واضحة ألجهزة إنفاذ القانون على الصعيد الدويل، وبأن هذه األهداف يُـ
 وجمموعة الســـــــــبع جمموعة قمة ومؤمتري 2030 لعا  املســـــــــتدامة للتنمية املتحدة األمم اطة مثل عاملية منتديات إزاء

 العشرين،
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 بناء عامل أجل من مســــــــــــتدامة موارد مالية’’ املعنون GA-2017-86-REP-23 التقرير االعتبار يف تضــــــــــــع وإذ
 عاتق لىع ميدانيا يقع دور اإلنرتبولعن دوا  أمهية  املســــــــــــــؤولية أن إىل أمور، مجلة يف خيلص، الذي ‘‘أمانا أكثر
  ات وامل التنفيذية واللجنة العامة اجلمعية سيما وال القانون األساسي، من 5 املادة يف كما ترد  املنظمة هي ات مجيع
 العامة، واألمانة الوطنية املركزية

 أن: تدرك

سيلة اهلي ات األمنية هي و املسامهات الواردة اارج إطار املسامهات النظامية املتأتية من جهات غري  –
 ليعزز اإلنرتبول دوره اهلا  ميدانيا، واألهم من ذل  ملواجهة اجلرائم العاملية املتغرية؛

 يتم اليت دماتواخل املنتجات أحدث تقدمي فعالية مثل هذه املسامهات مرهونة بقدرة اإلنرتبول على –
املنال، وكالمها  الشــــــــــــــرطي قريبة العملجمال  يف وقدرات للتعديل قابلة حتتية بنية االل من توفريها

 يتطل  استثمارات كبرية ومستمرة؛

 ،اســـــــتدامة متويل املنظمة أمر قابل للتحقيق عن طريق مســـــــامهات اارج إطار املســـــــامهات النظامية –
ل يتلقى اإلنرتبول مبوجبهــا موارد مــاليــة متمحورة حو و بــدقــة تُعر  قرتحــات ذات قيمــة متقو  على 

 ؛دائم برامج يف إطار عاملي

 واستنتاجاتإل؛ GA-2017-86-REP-23التقرير  تقر

الســـــياســـــة  يف تيســـــري التغيريات االل فيها من الشـــــاملة اإلصـــــالح عملية مواصـــــلة العامة األمانة من تط ب
 العامة لتنفيذ هذه العملية وفقا لذل .

 
 ا ُ مد

 


