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 2 قرار رقم

GA-2021-89-RES-02 

 

من القانون األساسي للمنظمة وأحكام أخرى من  24و 23و 19و 17و 15تعديل المواد  :الموضوع

النظام العام والنظام الداخلي للجمعية العامة والنظام الداخلي للجنة التنفيذية فيما 

 يتعلق بأعضاء اللجنة التنفيذية وبالمعايير األخالقية التي تنطبق عليهم
 

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

 ،2021تشرين الثاني/نوفمبر  25إلى  23في اسطنبول )تركيا( في الفترة من  89الـ 

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

معني الفريق العامل ال)’’بالهيئات اإلدارية العليا في اإلنتربول  األحكام القانونية المتصلة

الذي يدعو الفريق العامل المعني بالحوكمة إلى  GA-2019-88-RES-04وبالقرار ‘‘( بالحوكمة

مواصلة بحث المواضيع الواردة في برنامج عمله ويطلب منه أن يقدم إلى الجمعية العامة في 

يشتمل، عند االقتضاء، على مشروع تعديالت على اإلطار  تقريرا مرحليا 89دورتها الـ 

 القانوني لإلنتربول،

من الفريق  ينمالمقد  عليه  1والتصويب رقم  GA-2021-89-REP-01 في التقرير وقد نظرت

العامل المعني بالحوكمة عن التقدم المحرز على صعيد المجالين األولين من برنامج عمله، 

 عناصر اإلصالح الذي يقترحه الفريق العامل فيما يتعلق باللجنة التنفيذية، انيعرض نذيلال

الفريق العامل المعني بالحوكمة على التزامه وعلى العمل الذي أنجزه بالرغم من  تشكر

 ؛2020التي تفش ت في أوائل عام  19-الصعوبات الناجمة عن جائحة كوفيد

 وع اإلصالح المتعلق باللجنة التنفيذيةاقتراحات الفريق العامل المتصلة بمشر تعتمد

 لإلنتربول؛

جميع التعديالت على مواد القانون األساسي لإلنتربول ونظامه العام والنظام  توافق على

من  1الداخلي للجمعية العامة والنظام الداخلي للجنة التنفيذية، بصيغتها المعروضة في التذييل 

 التقرير اآلنف الذكر؛
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عديالت على القانون األساسي والنظام العام والنظام الداخلي للجمعية تدُخل التأن تقرر 

، حي ز اآلنف الذكرمن التقرير  1العامة والنظام الداخلي للجنة التنفيذية، المعروضة في التذييل 

 للجمعية العامة؛ 89التنفيذ مباشرة في ختام الدورة الـ 

ـ  تدعو للجمعية العامة  89اللجنة التنفيذية عندما تجتمع بتشكيلتها الجديدة في نهاية الدورة ال

إلى دراسة مسودة مشروع مدونة قواعد السلوك ألعضاء اللجنة التنفيذية التي أعدها الفريق 

 من التقرير اآلنف الذكر؛ 2العامل المعني بالحوكمة، بصيغتها الواردة في التذييل 

 لجنة التنفيذية:من ال تطلب

للجمعية  90اعتماد مدونة قواعد السلوك في أقرب وقت ممكن وقبل الدورة الـ  -

 العامة، وفقا ألحكام نصوص اإلنتربول األساسية؛
في ضوء توصيات الفريق العامل المعني بالحوكمة، اتخاذ التدابير الالزمة من أجل  -

 ند االقتضاء؛وضعها حي ز التنفيذ بدعم من الفريق العامل المذكور ع

عن تطبيق المدونة  90تقديم تقرير إلى الجمعية العامة المجتمعة في دورتها الـ  -

 المذكورة؛

برنامج العمل المنق ح الذي يعتزم الفريق العامل المعني بالحوكمة مواصلة  على توافق

 على نحو ما يشير إليه التقرير اآلنف الذكر؛ ،2023االضطالع به حتى عام 

من الفريق العامل المعني بالحوكمة أن يقدم إلى الجمعية العامة المجتمعة في  تطلب

تقريرا مرحليا عن التقدم المحرز في إطار برنامج عمله الجديد وأن يعرض  90دورتها الـ 

 عليها، عند االقتضاء، اقتراحات إصالح تتعلق بالهيئات اإلدارية العليا لإلنتربول؛

تسهيل عمل الفريق العامل المعني لاذ الترتيبات الالزمة األمانة العامة باتخ تكلف

 بالحوكمة ومساعدته في االضطالع بواليته.
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