قرار رقم 7
GA-2018-87-RES-07

الموضوع :معايري اجلودة يف املكاتب املركزية الوطنية
إ ّن اجلمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنرتبول) ،اجملتمعة يف دورهتا الـ  87يف ديب (اإلمارات
العربية املتحدة) يف الفرتة من  18إىل  21تشرين الثاين/نوفمرب ،2018
إذ تضع يععال ابار ع ر القـرار  AG-2016-RES-02الـ ا امتمدتـجل اجلمعيــة العامــة يف دورهتـا ال ـ  85وأقــرت بــجل
التوصــيات الــم قــدمتاا اامانــة العامــة وو يــيما التوصــية  23الداميــة إىل و ــا معــايري لل ــودة يف املكاتــب املركزيــة
الوطنية،
وإذ تؤكد من جديد أن املكاتب املركزية الوطنية تشغل موقعا هاما وايرتاتي يا يف بنية اإلنرتبول ،ملى النحـو
امل ـ كور يف امل ــادة  32م ــن الق ــانون ااياي ــح ،وأن و ــام اإلنرتب ــول اجلم ــامح متوق ـ مل ــى كف ــا ة املكات ــب املركزي ــة
الوطنية وفعاليتاا؛
وإذ تعرععر بـ ن معــايري اجلــودة اجلديــدة املقرتتــة للمكاتــب املركزيــة الوطنيــة قــد صــيغ يف إ ــر ممليــة تشــاور
مامليــة أقطلق ـ يف  19كــانون ااول/دي ــمرب  2016وتضــمن اي ــتميانا مفص ــي جــر تعميمــجل ملــى يــا الملــدان
اامضا للتحقق من قيمة معايري اخلدمة الـ  24احلالية للمكاتب املركزية الوطنيـة ومـد و ـعاا تيّـز التنفيـ وتقيـي
الصعوبات الم تواجااا الملدان اامضا يف التقيد التام بتلك املعايري،
وإذ تعر ععر أن الملــدان اامضــا  ،خــيل هـ ع العمليــة ،قــد ايتشــريت أ نــا تتلـ اجتمامــات اإلنرتبــول ويف
شىت املنايمات بني كانون ااول/دي مرب  2016وكانون الثاين/يناير ،2018
وإذ تذ ّكر كذلك ب ن املؤمتر ال نوا الـ  14لرؤيا املكاتب املركزية الوطنية أبد ت ييدع ملشروع معايري
اجلودة يف املكاتب املركزية الوطنية باملوافقة ملى اويتنتاج رق ،1
وإذ تضع يعال ابار ع ر أن الصـيغة الناائيــة املقرتتـة ملعـايري اجلــودة اجلديـدة يف املكاتـب املركزيــة الوطنيـة ــدد
إطارا وا حا هل ع املكاتب فيما يتعلق بو عاا القانوين ،ووظائفاا الرئي ية ،وقدراهتا ،وأنشطتاا ،وقوامد اشتغاهلا،
وإذ تعرععر بـ ن معــايري اجلــودة للمكاتــب املركزيــة الوطنيــة و ليــة التقيــي الـ ا اإللكرتونيــة يقفــرت أن تق ــاما
يف الناو بقدرات املكاتب املركزية الوطنية وب دائاا،
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تقر معايري اجلودة يف املكاتب املركزية الوطنية؛
ّ
تقرر أن تدخل ه ع املعايري تيّز النفاذ ملى الفور؛
تلغ ععال بالتــاب ،ب ـ ر ف ــورا ،الق ـرار  AG-2004-RES-13امل ــمى ’’مع ــايري اخلدمــة املعدل ــة للمكاتــب املركزي ــة
الوطنية‘‘؛
تطلب ما يلح من اامني العام من أجل كفالة اوشتغال الفعال للمكاتب املركزية الوطنية يف و نظام
اإلنرتبول ملعاملة الميانات وم امدة الملدان اامضا يف تنفي معايري اجلودة يف ه ع املكاتب من أجل تعزيز
أدائاا:
.1

.2
.3

.4

تفعيــل ليــة التقيــي ال ـ ا للمكاتــب املركزيــة الوطنيــة ملــى اإلنرتن ـ لكــح تــتمكن الملــدان اامضــا مــن
إجرا تقيي ذا ينوا لكش مواطن القوة والضع يف ه ع املكاتب؛
إجرا

ليل شامل ادا املكاتب املركزية الوطنية ايتنادا إىل نتائج مملية التقيي ال ا ملى اإلنرتن ؛

القيام بزيارات قق من معايري اجلودة يف املكاتـب املركزيـة الوطنيـة إىل الملـدان اامضـا ملـد يـد امل ـامدة
للمكاتــب الــم تواجــجل صــعوبات يف التقيــد ـ ع املعــايري أو إلطيماــا ملــى أفضــل املماريــات املطمقــة يف
مكاتب مالية اادا ؛
ال عح مل ـامدة املكاتـب املركزيـة الوطنيـة ،تيثمـا أمكـن ذلـك ،ملـى ايـتيفا معـايري اجلـودة فياـا ،ـا يف
ذلك بطلب الدم من بلدان أمضا أخر .
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