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المراجع
النظام العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (اإلنتربول) الذي اعتُمد أثناء الدورة الـ
للجمعية العامة ( - 1956فيينا).
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المادة  54المعدلة أثناء دورة الجمعية العامة الـ  - 1999( 68سيئول).
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المادة  44المعدلة أثناء دورة الجمعية العامة الـ  - 2014( 83موناكو).
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المادة

المادة

1

بعد تحديد تاريع الدورة ومكانها ،يُوجات الادعوات
إلااى األعواااء بباال أربعااة أشااهر علااى األباال ماان
تاريع عهدها:

اعتمد النظام العاام ومححهات تطبيهاا للماادة  44مان
الهانون األساسي.
إذا ظهااار تبااااين باااين الهاااانون األساساااي والنظاااام
العام ،يؤخذ بالهانون األساسي.

أ .البلااااد الموااااي إلااااى البلاااادان االخاااار
بالطرق الدبلوماسية؛
ب .األمين العام إلى أعواء المنظمة.

الجمعية العامة
مكانها  -تاريخها  -دعوتها إلى االنعقاد
المادة

المادة

2

أ .هيئااااات الشاااارطة غياااار األعواااااء فااااي
المنظمة؛
ب .المنظمات الدولية.

يحااادد النظاااام الاااداخلي للجمعياااة العاماااة الهواعاااد
والطرائق التي تحكم عمل الجمعية العامة وعملية
اتخاذ الهرارات فيها.

تهر اللجنة التنفيذية بائمة الماراببين التاي يجا ،أن
تحظى بموافهة البلد الموي .

3

لكال عواو أن يادعو ،باسام بلاده ،الجمعياة العامااة
لحنعهاد في أراضي هاذا البلاد .فاإذا اساتحال ذلا ،
عهد االجتماع في مهر المنظمة.
المادة

يدعو البلد الموي واألماين العاام معاا الماراببين
الماااذكورين فاااي الفهااارة أ ..ويااادعو األماااين العاااام
وحااده المااراببين المااذكورين فااي الفهاارة ب ،.بعااد
موافهة اللجنة التنفيذية والبلد الموي .

4

تحال الادعوات إلاى الارئيس ببال افتتاان منابشاات
الجمعية.
المادة

جدول األعمال
المادة

5

9

تهر اللجنة التنفيذية جدول األعمال المؤبت للدورة
الذي يرسل إلى األعواء ببل  90يوما على األبال
من موعد افتتان الدورة.

إذا اعتبرت اللجنة التنفيذية أن هناك ظروفا تجعل
اجتماااع الجمعيااة فااي المكااان المحاادد فااي الاادورة
السابهة غير مناسا ،،كاان لهاا أن تهارر عهاده فاي
مكان آخر.
المادة

8

يجاااوز أن توجااات الااادعوة لحواااور االجتماعاااات
بصفة مراب ،إلى:

تعهد الجمعية العامة دورة عادية كل سنة.

المادة

7

المادة

10

يتومن جدول األعمال المؤبت:

6

أ .تهرير األمين العام عن نشاط المنظمة؛
ب .تهرياار األمااين العااام عاان الوضاال المااالي
ومشروع الميزانية؛

يحادد الارئيس تاااريع انعهااد دورة الجمعياة العامااة
بعاااد استشاااارة سااالطات البلاااد المواااي واألماااين
العام.
3
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ج.
د.
ه.
و.

طلاا ،عهاادها .وينبغااي أن ال ته ا هل هااذه المهلااة عاان
ثحثين يوما وأن ال تتعد التسعين.

برنامج العمل الاذي يهترحات األماين العاام
للسنة التالية؛
المسااائل التااي كاناات الجمعيااة العامااة بااد
طلبت بحثها في دورتها السابهة؛
المسائل التي يعرضها األعواء؛
المسائل التي تعرضها اللجناة التنفيذياة أو
األمين العام.
المادة

المادة

ال يجوز من حيل المبدأ أن يشتمـل جادول اعماال
الااادورة االساااتثنائية علاااى غيااار الموضاااوع الاااذي
دعيت الدورة لبحثت.

11

لكل عوو أن يطل ،ادراج بند إضافي في جدول
األعمال ببل افتتان الدورة بثحثين يوما على
األبل.
المادة

12

بباال دورة الجمعيااة العامااة ،تهاار اللجنااة التنفيذيااة
الصيغة النهائية لجدول األعمال ،مرتبةً مواضيعت
تبعااااا ً السااااتعجالها وأولويتهااااا ،ومراعيااااةً جاااادول
األعماااال المؤبااات والمساااائل االضاااافية .وتُعطاااى
المسائل التي لـم تعالج فاي الادورة الساابهة أولوياة
على المسائل المهترحة للدورة التالية.
المادة

13

يُراعى بادر اإلمكاان فاي إرساال الوثاائق الحزماة
لدراسااة التهااارير والمسااائل المدرجااة فااي جاادول
األعماااال ،أن تصااال إلاااى األعوااااء ببااال افتتاااان
الدورة بثحثين يوما.
الدورات االستثنائية
المادة

15

14

االجتماعات االستثنائية تعهاد مان حيال المبادأ فاي
مهر المنظمة.
يدعو األمين العام إلى عهد الدورة االساتثنائية بعاد
موافهة الرئيس ،في أبرب مهلة ممكناة مان تااريع
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ففاااي هاااذه الحالاااة يصاااوت باااابتراعين ساااعيا إلاااى
الحصول على األغلبية المطلوبة.

الوفود والتصويت
المادة

16

المادة

يُبلااا األعوااااء األماااين العاااام باساااماء أعواااااء
وفودهم في أبرب فرصة ممكنة.
المادة

يجاااري التصاااويت إماااا برفااال األيااادي أو بمنااااداة
األسماء أو باالبتراع السري.

17

ولكااال عواااو ،متاااى شااااء ،أن يهتااارن التصاااويت
بمناااداة األسااماء ،إال حياال يهتوااي األماار إجااراء
ابتراع سري.

تتخذ الجمعية العامة مهرراتها على شكل بارارات
في جلساتها العامة.
المادة

المادة

18

لكاال بلااد ُم لمثاال صااوت واحااد ،إال إذا طبهاات علياات
أحكام المادة  52من هذا النظام.

إذا حصااااال مرشاااااحان علاااااى نفاااااس العااااادد مااااان
األصااااوات ،يجاااار ابتااااراع جديااااد .وإذا تكاااارر
تساوي االصوات فيُختار أحدهما بالهرعة.

وال يحااق لممثاال أحااد األعواااء أن يصااوت عاان
عوو آخر.

المادة

19

وال يجااوز مطلهااا أن يشاامل التصااويت اإلجمااالي
عدة برارات معا.

20

تحس ،األغلبية استنادا إلى عدد الحاضرين الاذين
يصاااااوتون بالموافهاااااة أو بااااااالعتراح .ويحاااااق
للممتنعيـن عن التصويت تبرير موبفهم.

المادة

25

إذا ابتُرن تعديل أحد االبتراحاات ،يطارن التعاديل
على التصويت أوال.

وحيااااال يتطلااااا ،الهاااااانون األساساااااي ’’أغلبياااااة
األعوااااء‘‘ ،تحسااا ،هاااذه األغلبياااة اساااتنادا إلاااى
المجمااوع العااام ألعواااء المنظمااة سااواء أكااانوا
ممثلين في دورة الجمعية أم ال.
المادة

24

يجوز التصويت على الهرارات بندا بنادا إذا طلا،
ذلا أحااد المناادوبين .ويجاا ،،فااي هااذه الحالااة ،أن
يصوت بعد ذل على الهرار بمجملت.

تتخاااذ بااارارات الجمعياااة باألغلبياااة البسااايطة ،إال
حيل يهوي الهانون األساسي بخحف ذل .
المادة

23

ينتخ ،أعواء اللجنة التنفيذية باالبتراع السري.

يهوم بالتصويت رئيس الوفد أو أحد المندوبين.

المادة

22

وإذا اُبترحاات عاادة تعااديحت ،فيطرحهااا الاارئيس
على التصويت تباعا ،مبتدئا بابعدها مومونا عن
االبتران األصلي.

21

إدارة المناقشات

يجري التصويت بابتراع واحد ،إال عندما يتطلا،
أغلبية الثلثين.

المادة

5

26
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جلسااات الجمعيااة العامااة واللجااان ليساات مفتوحااة
للجمهور ،إال إذا بررت الجمعية خحف ذل .
المادة

المادة

32

لألمااين العااام أو لممثلاات حااق التاادخل فااي المنابشااة
في أية لحظة.

27

للجمعية أن تحدد مدة كحم المتحدثين.
المادة

السكرتارية
28

المادة

أثناء منابشة االبتراحات ،يحق لكل عوو أن يهدم
نهطااة نظااام ،علااى الاارئيس أن يتخااذ بشااانها باارارا
فوريا.

تاادون عاان منابشااات الجمعيااة محاضاار ملخصااة
توزع بلغات العمل المستعملة حالما يمكن ذل .
المادة

ولكاااال مناااادوب ال يوافااااق علااااى هااااذا الهاااارار أن
يسااتانفت أمااام الجمعيااة العامااة ،التااي تباات باااألمر
بتصويت فوري.
المادة

29

اللجان
المادة

30

يحق ألي مندوب أن يطل ،إبفال المنابشة فاي أياة
لحظاااة .وعناااد ذلااا يمكااان أن يتحااادن منااادوبان
يعارضان طلبت .ثم تصوت الجمعياة علاى ابتاران
إبفال المنابشة.
المادة

34

يؤمن األمين العام مهام سكرتارية الجمعية .ولهذا
الغرح يوظا ويادير ويرابا ،مان يحتااج إلايهم
من موظفين.

إذا طلاا ،أحااد المتحاادثين أثناااء المنابشااات تعليااق
الجلسااااااة أو المنابشااااااة ،أو تاجيلهمااااااا ،يطاااااارن
الموضوع على التصويت فورا.
المادة

33

.1

تشكل الجمعية في كل دورة ما تراه ضروريا
من اللجان .ولهاا ،بنااء علاى ابتاران الارئيس،
أن توزع دراسة المسائل المدرجة فاي جادول
األعمال على هذه اللجان.

.2

عندما تهرر الجمعية العاماة اساتحدان ماؤتمر
إبليمااي ،تخااول هااذا المااؤتمر صااححية تحديااد
مكااان وتاااريع انعهاااده وشااروط تنظيماات آخااذة
باالعتبار ابتراحات البلدان األعواء .وإذا لام
يتخاااذ الماااؤتمر اإلبليماااي أي بااارار فاااي هاااذا
الشان ،يعود اتخاذ الهرار إلى الجمعية العامة.

31

ال يجااوز للجمعيااة أن تصااوت علااى أي مشااروع
برار إال بعد توزيعت مكتوبا ً بكل لغات العمل.
ويمكاان منابشااة ابتراحااات التعااديل واالبتراحااات
الموااادة فاااورا ،إال إذا طلبااات األغلبياااة توزيعهاااا
مكتوبة.

المادة
.1

وإذا كااان لمشااروع الهاارار تبعااات ماليااة ،توجاا،
الطلااا ،ماااان اللجنااااة التنفيذياااة أن تاااادلي برأيهااااا،
ويؤجل النهاش.
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35

36

تنتخاا ،كاال لجنااة رئيسااها .ولكاال عوااو ماان
أعواء اللجنة حق التصويت .وتادار جلساات
اللجان وفق نفس الهواعاد التاي تادار بموجبهاا
الجلسات العامة للجمعية العامة.

النظام العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (اإلنتربول)
.2

تسري أيواا أحكاام الفهارة األولاى مان الماادة
الحالية على المؤتمرات اإلبليمية.
المادة

37

.1

تُط ِلاال اللجنااة الجمعيااة علااى أعمالهااا بواسااطة
رئيسها أو بواسطة مهرر تعينت خصيصا لهاذا
الغرح.

.2

فيما يتعلق بالمؤتمرات اإلبليمية ،يمكن أيواا
لهذه المؤتمرات بواساطة رسساائها ،أن تحيال
التوصاايات التااي تتخااذها إلااى األمانااة العامااة
المكلفااة بتنساايق ابتراحااات الهاارارات الواجاا،
عرضها على الجمعية العامة.
المادة

علق حههم في
وال يمكن لألعواء الذين ِ
التصويت بموج ،المادة  52من النظام العام تهديم
مرشحين لحنتخابات.
المادة

41

إذا عجاااز الااارئيس ،لساااب ،ماااا ،عااان االضاااطحع
بوظائفااات أثنااااء الااادورات أو خارجهاااا ،يهاااوم بهاااا
بالوكالة أبدم نوابت.
وإذا كاااـان ناااواب الااارئيس غاااائبين ،فيعهاااد مؤبتاااا
بمهاااام الرئاساااة إلاااى عواااو فاااي اللجناااة التنفيذياااة
يختاره أعواسها اآلخرون.
األمانة العامة

38

المادة

42

يمكن استشارة أية لجنة مان اللجاان باين الادورات
ما لم تهرر الجمعية خحف ذل .

تعاااين الجمعياااة العاماااة األماااين العاااام بااااالبتراع
السري لمدة خمس سنوات.

وللرئيس ،بعد استشارة األماين العاام ،أن يارخ
إلحد اللجان باالجتماع خارج الدورة.

أما الترشيح لمنص ،األمين العام فتهترحات اللجناة
التنفيذية.
المادة

اللجنة التنفيذية
المادة

يج ،أن يكون األمين العام ممن عملوا أو يعملون
في سل الشرطة.

39

يحادد النظاام الاداخلي للجناة التنفيذياة الهواعاد
والطرائق التي تحكم عمل اللجنة التنفيذية وعملية
اتخاذ الهرارات فيها.
المادة

43

المادة

44

تبدأ والية األمين العاام ،التاي تساتمر خماس
سنوات ،عناد انتهااء والياة شااغل المنصا،
الحااالي ،وتنتهااي عنااد انتهاااء دورة الجمعيااة
العاماااة التاااي تعهاااد فاااي السااانة التاااي تنتهاااي
واليتت فيها.

40

تشكل الجمعية العامة مجلس انتخابات في بداية
كل دورة.

تنتهااي واليااة األمااين العااام إمااا عنااد انتهاااء
فتاارة الخمااس ساانوات المهااررة المنصااو
عليها في المادة  28من الهاانون األساساي أو
فااي حااال اسااتهالتت أو وفاتاات أو تنحيتاات عاان
منصاااابت أو بلوغاااات الحااااد األبصااااى للساااان

ويتحهق مجلس االنتخابات من صحة الترشيحات
ويشرف على انتخابات أعواء اللجنة التنفيذية.
في نهاية الدورة العادية ،تنظم الجمعية العامة
انتخابات لملء المناص ،الشاغرة في اللجنة
التنفيذية .ويج ،على األعواء تهديم الترشيحات.
7

النظام العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (اإلنتربول)

المنصو
األساسي.

عليات فاي الماادة  28مان الهاانون

الميزانية  -المالية  -الموظفون
المادة

تحاادد اللجنااة التنفيذيااة شااروط عماال األمااين
العام.
المادة

يصار في نظام مالي إلى تبيين طرائق:
 تحديد المساهمات النظامية وتسديدها، وضااااال الميزانياااااة وإبرارهاااااا وتنفياااااذهاومراببتها،
 تنظااااايم المحاسااااابة ،ومسااااا الحسااااااباتومراببتها وإبرارها،
 إباااارام صاااافهات األشااااغال والتجهياااازاتوالخدمات ومراببتها.

45

إذا تعاااذر علاااى األماااين العاااام االضاااطحع بمهاااام
وظيفتاات ،يتوالهااا بالوكالااة أعلااى مااوظفي األمانااة
العامة رتبة ،إال إذا اتخذت اللجناة التنفيذياة بارارا
مخالفا.
المستشارون
المادة

ويتومن هاذا النظاام ،بوجات عاام ،جميال األحكاام
المتعلهة بتسيير المنظمة المالي.

46

المادة

يجوز بمباادرة مان الجمعياة أو اللجناة التنفيذياة أو
الااااارئيس أو األماااااين العاااااام االساااااتئناس بااااارأي
المستشارين منفردين أو مجتمعاين .وللمستشاارين
أن يهاااادموا لألمانااااة العامااااة أو للجنااااة التنفيذيااااة
ابتراحات ذات طابل علمي.
المادة

.1

.2

يوجت األمين العام إشعارا خطيا إلى أي
عوو لم يسدد مساهماتت النظامية للمنظمة.
ويسترعي اإلشعار االنتباه إلى العهوبات
المفروضة وتدابير الدعم التي توعها األمانة
العامة للتشجيل على تسديد المساهمات
المستحهة في الوبت المناس .،ويحيط األمين
العام اللجنة التنفيذية ،وعند االبتواء،
الجمعية العامة علما بذل .

.3

لكن يجوز للجمعية العامة أن تهرر ،وفها
لسلطتها التهديرية ،رفل تعليق الحق في
التصويت إذا أُدرج البند في جدول أعمال
دورتها.

48

يحق للمستشارين حوور دورات الجمعية العاماة
كمراببين ،ويمكنهم االشتراك في المنابشاة بادعوة
من الرئيس.
المادة

49

يجوز أن ينتمي عدة مستشارين إلى بلد واحد.
المادة

50

المادة

للمستشارين االجتماع بدعوة من رئيس المنظمة.
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52

أي عوو لم يسدد مساهماتت النظامية
للمنظمة عن السنة المالية الجارية والسنة
المالية السابهة لها ال يحق لت التصويت في
الجمعية العامة إال عند االبتراع على تعديل
الهانون األساسي للمنظمة.

47

يهدم المستشارون التهارير أو البحون العلمية إلاى
الجمعياااة بنااااء علاااى دعاااوة منهاااا أو مااان اللجناااة
التنفيذية أو من األمين العام.
المادة

51

53

النظام العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (اإلنتربول)
ولألمااين العااام أن يهتاارن تعااديل النظااام العااام أو
مححهت ،على أن يعمم ابتراحت على األعواء ببل
موعااد دورة الجمعيااة العامااة بتسااعين يومااا علااى
األبل.

تحدد فاي نظاام للماوظفين فئاات ماوظفي المنظماة
الذين يسري عليهم هذا النظام ،وتبين فيات الهواعاد
واإلجراءات التي تتبل في تدبر شؤونهم .وتعارف
فيااات أهااام شاااروط عمااال الماااوظفين فواااح عااان
واجباتهم وحهوبهم األساسية.

ويمكن في الحاالت الطارئة منابشة تعاديل النظاام
العاااام ومححهااات فاااورا ً اثنااااء الااادورة ،بنااااء علاااى
ابتران خطي بذل  ،يهدمت معا ً ثحثة أعواء.

اللغات
المادة

54

المادة

.1

لغات عمل المنظمة هي اإلسبانية واإلنكليزية
والعربية والفرنسية.

.2

لكل مندوب أن يتكلم في دورات الجمعية
العامة بلغة غير اللغات المذكورة في الفهرة 1
من هذه المادة ،شريطة أن يؤمن ترجمة
خطاباتت إلى إحداها .وأي طل ،ترجمة فورية
بلغة غير اللغات المنصو عليها في الفهرة
1من هذه المادة يج ،أن تهدمت مجموعة
بلدان ،ببل دورة الجمعية العامة باربعة أشهر
على األبل ،إلى األمين العام الذي يفيدها فيما
إذا كانت الظروف الفنية تسمح بذل .

.3

على البلدان التي تريد تطبيق أحكام الفهرة
من هذه المادة تحمل كامل مسؤولية
اإلجراءات اإلدارية المحئمة وكل األعباء
المالية المترتبة عليها.

تتخذ الجمعية العامـة برارهاا بشاان تعاديل النظاام
العام ومححهات بعاد استشاارة ’’لجناة مخصصاة‘‘
تتكون من ثحثة مندوبين تنتخابهم الجمعياة العاماة
وشخصين تعينهما اللجنة التنفيذية.
وتُستشار هذه ’’اللجنة المخصصاة‘‘ أيواا بشاان
أي مشروع تعديل للهانون األساسي.
*******

2

تعديل النظام
المادة

56

55

لكل عوو أن يهترن تعديل النظام العام ومححهت،
على أن يرسل إلى األمين العام ابتراحا باذل ببال
موعااااد الاااادورة التاليااااة للجمعيااااة العامااااة بمائااااة
وعشرين يوما علاى األبال .وعنادما يتلهاى األماين
العااام هااذا االبتااران يعمماات علااى األعواااء بباال
موعد الدورة بتسعين يوما على األبل.
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