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  قرار
  

  
  

   بتنظيم دورات الجمعية العامةالنظام الخاص :الموضوع
  

 إلى 5 من المكسيك/ في آانكون  73 انتربول، المنعقدة في دورتها الـ       -إن الجمعية العامة للـ م د ش ج         
  ، 2004آتوبر أ/تشرین األول 8

دورات  بتنظTيم    النظام الخاص "المعنون   ، AG-2004-RAP-09التقریر  مضمون   على   وقد اطلعت 
  ،"الجمعية العامة

 ضTTرورة توضTTيح شTTروط  تنظTTيم دورات الجمعيTTة العامTTة وإضTTفاء طTTابع رسTTمي عليهTTا وإذ ت55درك
  نتربول،ا -بتحدید االلتزامات المترتبة على آل من البلد المضيف والـ م د ش ج 

ى  إلT  في تيسTير نمTوذج اتفTاق یحTّدد الضTمانات التTي یفتTرض بالبلTد المضTيف تقTدیمها                     ورغبة منها 
 الجمعيTة العامTة عنTد دخTولهم البلTد وخTروجهم منTه        دورةالمندوبين وموظفي األمانTة العامTة المشTارآين فTي           
تلTTك التTTي یفتTTرض بTTه أیضTTا تقTTدیمها لضTTمان حسTTن سTTير   وخTTالل فتTTرة إقTTامتهم فTTي مكTTان انعقTTاد الTTدورة، و  

  ،الجمعية العامة

   من نظام المنظمة العام،56 على رأي اللجنة الخاصة المكوَّنة تطبيقا للمادة وقد اطلعت

   السابقة بشأن تنظيم دورات الجمعية العامة،القواعدن الذي تضّم AGN/65/RES/15 القرار تلغي

تنظTTيم دورات النظTTام الخTTاص ب "المعنTTون  ، AG-2004-RAP-09 النظTTام الملحTTق بTTالتقریر تعتم55د 
  ،"الجمعية العامة

 3مTن المTادة      6الTى    2 بإلغTـاء الفقTرات       انتربTول  - ج   النظام الداخلي للجمعية العامة للـ م د ش       تعدِّل  
  : من الصيغة الحالية، واالستعاضة عنها باألحكام التالية17والمادة 

  3المادة 

  مكان انعقاد الدورات

***  
 من النظام العام، بوسع أي عضو في المنظمة دعTوة الجمعيTة العامTة لالنعقTاد     )1(3طبقًا للمادة    )2(

من النظام الخTاص     2 طلبه لهذا الغرض تبعًا لما تنص عليه المادة          ویجب أن یقدم  . في أراضيه 
 . بتنظيم دورات الجمعية العامة

إذا لTTم تختTTر الجمعيTTة العامTTة مكانTTا النعقادهTTا بسTTبب عTTدم ورود دعTTوات بهTTذا الشTTأن، ُعقTTدت       )3(
لد المقر أو في مكان بدیل آخر یستجيب لمستلزمات النظام الخاص بتنظيم دورات             الدورة في ب  

 *.الجمعية العامة
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مTTن النظTTام العTTام، للجمعيTTة العامTTة أن تقTTرر    5 مTTن القTTانون األساسTTي والمTTادة  12طبقTTًا للمTTادة  )4(
ورة اختيار مكان آخر لعقTد الTدورة إذا اعتبTرت انعقادهTا فTي المكTان الTذي تTم اختيTاره خTالل د                        

وإذا لTم تكTن الجمعيTة العامTة منعقTدة، یجTوز للجنTة التنفيذیTة، أو         . سابقة مستحيال أو غير مالئTم   
للرئيس في حالة طارئة تكون فيها اللجنة التنفيذیة غير منعقدة، اختيار مكان آخر لعقTد الTدورة                 

ال أو غيTر    إذا اعتبرت أو اعتبر انعقادها في المكان الذي تم اختياره خالل دورة سTابقة مسTتحي               
 .مالئم

وإذا اتخTTذ الTTرئيس أو اللجنTTة التنفيذیTTة مثTTل هTTذا القTTرار، وجTTب إعTTالم البلTTدان األعضTTاء بTTذلك     )5(
  .فورا

  

  17المادة 

   الجمعية العامةاتدورالتي تستضيف  انالتزامات البلد

امTة،  تنظTيم دورات الجمعيTة الع     ب النظام الخاص د بااللتزامات المدرجة في     التقّيان المضيفة   على البلد 
الخTTاص بامتيTTازات  ) یكTTون البلTTد الTTداعي قTTد وقTTـّع عليTTه     الTTذي (وبتلTTك التTTي یTTنص عليهTTا االتفTTاق     

  *.للجنة التنفيذیة والجمعية العامة انتربول أثناء انعقاد دورات ا-وحصانات الـ م د ش ج 

  ).2004آانكون،  (AG-2004-RES-12 القرار *

 لكTل دورة مTن   ات التحضTير وضع بشكل منتظم على من األمين العام إطالع اللجنة التنفيذیة  تطلب  
   . في المستقبلدورات الجمعية العامة

  
  
  

   صوتا91إعتِمد بـ 
  2: المعارضون

  1: الممتنعون عن التصویت
  


