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للفريق العامل المعني بمراجعة األحكام القانونية المتعلقة  المؤقت المرحلي التقرير :الموضوع

 اإلنتربول اإلدارية العليا بهيئات

إن الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية )اإلنتربول(، المجتمعة في دورتها 

 ،2022تشرين األول/أكتوبر  21إلى  18في نيودلهي )الهند( في الفترة من  90الـ 

راض المتعلق بتشكيل فريق عامل معني باستع GA-2018-87-RES-15 بالقرار إذ تذّكر

الفريق العامل المعني )’’اإلدارية العليا  اإلنتربول يئاتهباألحكام القانونية المتصلة 

أن الذي يدعو الفريق العامل المعني بالحوكمة إلى  GA-2021-89-RES-02 وبالقرار‘‘( بالحوكمة

بشأن التقدم المحرز في برنامج عمله  تقريرا مرحليا 90إلى الجمعية العامة في دورتها الـ يقدّم 

 ،عرض اقتراحات إصالح تتعلق بهيئات اإلنتربول اإلدارية العلياعند االقتضاء، و، الجديد

م من الفريق العامل المعني بالحوكمة قدّ الم GA-2022-90-REP-09 في التقرير وقد نظرت

 ،2023المسار الذي يرغب في اتباعه في إطار برنامج عمله المقرر حتى عام  بشأن

االستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل المعني بالحوكمة في نهاية اجتماعه  بنىتت

، واجتماعه السابع 2022أيار/مايو  25إلى  23السادس الذي ُعقد في ليون )فرنسا( في الفترة من 

، والتي تتعلق بمجاالت عمله 2022أيلول/سبتمبر  9إلى  7الذي ُعقد في سنغافورة في الفترة من 

 الرئيسية؛

الفريق العامل المعني بالحوكمة بمواصلة أعماله وفقا لبرنامج عمله الذي ُوضع  تكلف

، وتقديم تقرير مرحلي بشأن التقدم المحرز في هذا اإلطار إلى الجمعية العامة 2023حتى عام 

وإذا اقتضى األمر، عرض مقترحات تعديالت على نصوص اإلنتربول  ،91في دورتها الـ 

 ة؛القانوني

شاركة في اجتماعات الفريق العامل مالبلدان األعضاء على تضمين وفودها ال تشّجع

المعني بالحوكمة مندوبا واحدا على األقل يكون خبيرا رفيع المستوى في مسائل الحوكمة 

 والقانون الدولي العام، ومندوبا يضطلع في بلده بمهام لها عالقة بوالية المنظمة؛
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ولجنة الرقابة على محفوظات اإلنتربول واألمانة العامة إلى اللجنة التنفيذية  تدعو

المشاركة بصفة مراقبين في اجتماعات الفريق العامل المعني بالحوكمة، دون الحصول على 

 حق التصويت، وعند االقتضاء، إبداء مالحظات بشأن المواضيع التي يبحثها الفريق العامل؛

الج مسائل تتعلق بوالية الفريق العامل، بأن الهيئات اإلدارية العليا، عندما تع توصي

تحيطه علما بالمناقشات التي دارت أو القرارات التي اتُخذت والتي من شأنها أن تؤثر في 

 برنامج عمله؛

البلدان األعضاء إلى أهمية إبداء آرائها ومالحظاتها، بعد التشاور مع  تسترعي انتباه

 واضيع التي يبحثها الفريق العامل المعني بالحوكمة؛السلطات الحكومية المعنية فيها، بشأن الم

األمانة العامة باتخاذ الترتيبات الالزمة لتسهيل عمل الفريق العامل المعني  تكلف

 .بالحوكمة ومساعدته في االضطالع بواليته

 

 اعتُمد


