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 13 قرار رقم

AG-2016-RES-13 

 
 قيد القطبيق املنظمة يف االجقماعي للضمان تسقل امل نظامال وضع: الموضوع
 

يف بايل )إندونيتسيا(  85 إن اجلمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )اإلنرتبول(، اجملقمعة يف دورهتا الـ
 ، 2016تشرين الثاين/نوفمرب  10إىل  7يف الفرتة من 

مـن دليـ  املـو فل الـص تـن  علـن إمدـان تعـدي  امدـام نظـام املـو فل  3.14املـادة  إذ تضع في  اعتباي ر
 من ِقب  اجلمعية العامة، 

 من النظام املايل للمنظمة املقعللة باسقحداث الصناديق،  2.4املادة  وإذ تضع ف  اعتبا ر

 املنظمــة يف االجقمــاعي للضــمان تســقل امل نظــاماملقعلــق بوضــع ال AG-2016-RAP-03يف القلريــر  وقيين رتيير 
 قيد القطبيق، 

بـــران جلنـــص املـــو فل )ليـــون وســـنتافورة( بشـــإن القعـــديلي امللـــرت  إد ا ـــا علـــن دليـــ   وقييين ت يييا  ت مييي 
 من هذا الدلي ،  8.2.9املو فل، الص ُعرضت عليهما وفلا ألمدام اللئحة 

 وحكومييي ( اإلربربيييو ) الجن ئيييي  ل شييير   النوليييي  المنتمييي  بيييي  توقيعييي  المزميييع اعتفييي  مشيييروع  .1
 :  المنتم  لموظف  اعجبم تي  الرت ي  بشأن الفررسي  الجمهوري 

 اجلمهوريـة ومدومـة( اإلنرتبول) اجلنائية للشرطة الدولية املنظمة بل توقيعه املزمع االتفاقمشروع  امدام تقر  
 .توقيعه العام لألمل وجتيز( 1 القذيي ) املنظمة ملو في االجقماعية الرعاية بشإن الفرنتسية

 اعجبمييي ت  ل ضيييم ن المسيييبق  النتييي  ’’ الميييوظفي  دليييي  مييي  السييي بع الفصييي  ت ييي  تعيييني   .2
 فييي  البق تنيييي  المع شييي   رتييي   تطايييي  وتع يمييي   عئحييي ’’ وتايي يييي  ‘‘اعجبم تيييي  والبييينابير
 الطاي  البغطي  رت   تطاي  وتع يم   عئح ’’و ‘‘(اإلربربو ) الجن ئي  ل شر   النولي  المنتم 
 (‘‘:اإلربربو ) الجن ئي  ل شر   النولي  المنتم  ف  اعجبم تي  والرت ي 

مــن هــذو الو يلــة  2مــن دليــ  املــو فل بصــيتقها الــواردة يف القــذيي   7القعــديلي املد لــة علــن الفصــ  تقيير  
 (؛ المواد المنور  ب لخط العريض)
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نظـــام املعا ـــاي القلاعديـــة يف املنظمـــة، وال ســـيما األمدـــام الـــص تـــن  علـــن ضـــماناي  امدـــام الئحـــة تقييير  
 من دلي  املو فل؛ 5البلدان األعضاء إذا افلس نظام املعا اي القلاعدية يف املنظمة، بصيتقها الواردة يف امللحق 

مــن  6 ا الــواردة يف امللحــق، بصــيتقهاملنظمــة يف االجقماعيــة والرعايــة الطبيــة القتطيــةامدــام الئحــة نظــام  تقيير  
  دلي  املو فل؛

 يف االجقماعيــــة والرعايــــة الطبيــــة القتطيــــة نظــــامان القعــــديلي علــــن دليــــ  املــــو فل، وامدــــام الئحــــة  تقيييير ر
  2017 كــانون الثاين/ينــاير 1، وامدــام الئحــة نظــام املعا ــاي القلاعديــة يف املنظمــة، تــد   مي ــز النفــاذ يف املنظمــة

كإقرب فرصة، او يف اج  اقصاو تاريخ سريان االتفاق بل مدومة اجلمهورية الفرنتسـية واملنظمـة املقعلـق بانتسـحاب 
 مو في املنظمة الذين يؤدون مهامهم يف ليون. 

 وإدارة صننو  المع ش   البق تني  لإلربربو  اسبحناث .3
 األ ــــر املاليــــة  األصــــولمجيــــع  عــــن منفصــــلة تدــــون ان جيــــ  لصــــندوقاملاليــــة ل صــــولاأل بــــإن تأ ييييا ت ميييي 

 ؛للمنظمة

م إال لقتطيــة  ت ميي  تأ ييا بــإن األصــول املاليــة املودعــة يف صــندوق املعا ــاي القلاعديــة ال مدــن ان ُتتســق د 
 الصندوق املإذون هبا،  ومصروفاياملعا اي القلاعدية إزاء املو فل واملنقتسبل، القزاماي 

 اسقحداث صندوق املعا اي القلاعدية لإلنرتبول؛  تقر  

 (؛5امدام النظام األساسي لصندوق املعا اي القلاعدية لإلنرتبول )القذيي   تقر  

 ندوق املعا اي القلاعدية؛  روط تشدي  راس مال ص تقر  

األمل العام، يف انقظار اختاذ اللراراي األوليـة املقعللـة بتسياسـة االسـقثمار، إىل تو يـو األصـول املاليـة  تنتو
 للصندوق يف األسواق النلدية. 

 

 اتُبمن
 


