قرار رقم 15
GA-2018-87-RES-15

الموضوع :الفريق العامل املعين باستعراض األحكام القانونية املتصلة باهليئات اإلدارية العليا يف اإلنرتبول
إن اجلمعي ة ةةة العام ة ةةة للمنظم ة ةةة الدولي ة ةةة للش ة ةةر ة اجلنائي ة ةةة (اإلنرتب ة ةةول) ،اجملتمع ة ةةة يف دورهت ة ةةا ال ة ة ة  87يف ديب
(اإلمارات العربية املتحدة) يف الفرتة من  18إىل  21تشرين الثاين/نوفمرب ،2018
في ضوء املادة  5من القانون األساسي اليت حتدد بنية املنظمة وال سيما هيئاهتا اإلدارية العليا،
وبااظل ر إىل األمهيةةة الةةيت تكتبةةي ا بنيةةة إداريةةة متينةةة تلةةا احتيابةةات اإلنرتبةةول املتعايةةدة وتتكي ة م ة ال يئةةة
الدولية اليت ينشط في ا ،من أبل ضمان اشتغال املنظمة على حنو سليم،
وإذ تضع في االعتباظر القةرار ( AG-2016-RES-02بةا (إندونيبةيا)) املعنةون ’’املوافقةة علةى التواةيات يف
إ ةةار م ةةادرة  ،‘‘INTERPOL 2020وب ةةاألال التوا ةةيات ر ةةم ’’ 11متابعةةة إاةةظم األنظمةةة يف اإلنرتب ةةول ع ةةرب
عصةرنة نصواةةس األساسةةية‘‘ و ’’ 15حتبةةن أسةةالي اإلدارة مةةن بانة اجل ةةات املعنيةةة باملنظمةةة‘‘ و ’’ 16تعةةديل
التمثيل اجلغرايف يف هيئات اإلنرتبول الرمسية‘‘،
وإذ تضع في االعتبظر أيضظ القرار ( AG-2006-RES-04ريةو د بةان و (الرباليةل)) املعنةون ’’بيةان لتكييةد
اس ة ةةتقظلية اإلنرتب ة ةةول وحي ة ةةاد البياس ة ةةي‘‘ والقة ة ةرار ( AG-2017-86-RES-01بيج ة ةةن (الص ة ةةن)) املعن ة ةةون ’’نظ ة ةةام
االنضةةمام إىل اإلنرتبةةول‘‘ ،والقةرار ( AG-2017-86-RES-06بيجةةن (الصةةن)) املعنةةون ’’اختةةام مو ة بشةةكن األمةن
العاملي‘‘،
وكااكل فااي ضااوء مةةداوالت اللجنةةة التنفييفيةةة يف دورهتةةا االسةةتثنائية يف  22تشةرين األول/أيتةةوبر  2018ويف
دورهتةةا الة ة ( 199ديب (اإلمةةارات العربيةةة املتحةةدة) 17 - 16 ،تش ةرين الثةةاين/نوفمرب  (2018بشةةكن ضةةرورة تععيةةع بنيةةة
إدارة املنظمة،
تقاارر تشةةكيل فريةةق عامةةل ل حةةز س ة ل تععيةةع إدارة املنظمةةة وال سةةيما اسةةتعراض األحكةةام القانونيةةة املتصةةلة
باهليئات اإلدارية العليا يف اإلنرتبول؛
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تاععو أعضةةاا املنظمةة إىل تبةمية اةرباا رفيعةي املبةةتو يف مبةائل ااويمةةة والقةانون الةةدو العةام لظنضةةمام
إىل ’’الفريق العامل املعين باستعراض األحكام القانونية املتصلة باهليئات اإلدارية العليا يف اإلنرتبول‘‘؛
تطلب من الفريق العامل أن يعرض على اجلمعية العامة يف دورهتا الة  88تقريرا مرحليا عةن ناةاا االسةتعراض
امليفيور وعن أ ّ إبرااات حمتملة يتعن اختامها على الفور يف هيفا الصدد؛
تطلب من األمانة العامة تنظيم ابتماعات الفريق العامل ومباعدتس يف االضاظع بواليتس.
اعتُمع
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