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 11 قرار رقم

 
AG-2016-RES-11 

 : تعديل سبل التمويل اجلديدةالموضوع

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

 من القانون األساسي للمنظمة، 38و 8املادتني  في ضوء

ُققـد   83الذي اختذته اجلمعية العامـة يف دورهتـا الــ  AG-2014-RES-15القرار  وإذ تضع في االعتبار الـ  
واُتمد  مبوجبه صكوكا تشكل جزءا من اإلطار القانوين لعملية مجع املوارد اخلارجة ُن  2014يف موناكو يف ُام 

 امليزانية وقبوهلا وإدارهتا واستخدامها، املعروف بسبل التمويل اجلديدة،

ُــن برنــامن اإلنرتبــول لونشــعة ومشــرو  امليزانيــة لعــام  AG-2015-RAP-14التقريــر  وإذ تضععع فععي االعتبععار
يعلب مـن األمانـة العامـة إجـراء اسـتعرا  بعـد سـنة مـن تنفيـذ قواُـد ولنظمـة السـبل اجلديـدة لتمويـل ، الذي 2016

اإلنرتبول لتحديد لي ُقبا  بارزة تعرت  هذا التنفيذ وتقدمي التعديال  ذا  الصلة إىل اللجنة التنفيذية واجلمعيـة 
 العامة لتنظرا فيها،

يف مونـاكو  83الـذي اختذتـه اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا الــ  AG-2014-RES-15 القـرار وإذ تأخذ فعي االعتبعار
 وطلبت فيه من اللجنة التنفيذية اُتماد الشروط العامة لقبول املسامها  من اجلها  املاحنة، 2014يف ُام 

موافقــة اللجنــة التنفيذيــة ُلــ  الشــروط العامــة لصــندوا اإلنرتبــول للتعــاون الشــرطي  وإذ تأخععذ فععي االعتبععار
ُققد  يف ليـون يف الفـرتة مـن  184يف دورهتا الـ الدويل  لـ  الصـي ة املعدلـة هلـذ  2015آذار/مـار   6إىل  4ال   ، ُو

ُققد  يف ليون يف الفرتة من  189الشروط العامة يف دورهتا الـ   ،2016حزيران/يونيو  3إىل  1ال  

نرتبول، صالحية دحديـد لحكـام كـل من القانون األساسي لإل 8بأن للجمعية العامة، ُمال باملادة  وإذ تذّكر
 نظام يـقَعّد ضروريا،

ُلــ  الصــي ة املعدلــة لوحكــام املتعلقــة بــادارة صــندوا اإلنرتبــول للتعــاون الشــرطي الــدويل ُلــ  النحــو  توافعع 
 ؛AG-2016-RAP-12من التقرير  1الوارد يف التذييل 

الدويل كمـا  الشرطي للتعاون اإلنرتبول لصندوا العامة لشروطلوحكام املتعلقة باُل  الصي ة املعدلة تواف  
 4و 3يف املـادتني  85وكما ُّدلتها اجلمعية العامة يف دورهتا الــ  AG-2016-RAP-12من التقرير  2ورد  يف التذييل 

 احملددة ال  ميكن استخدام موارد الصندوا لتحقيقها؛  األغرا جلهة 
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مــن األمانــة العامــة إدراا هــذ  األحكــام كاملــةق يف مجيــع اتفاقــا  املســامهة املربمــة مــع جهــا  ماحنــة  تطلعع 
نـد ااقت ـاء، اعصـول ُلـ  موافقـة اجلهـا  املاحنـة إلدراا  تسهم يف صندوا اإلنرتبول للتعـاون الشـرطي الـدويل، ُو

 ؛هذ  األحكام يف اتفاقا  املسامهة املربمة معها سابقا

كـــانون   1ل األحكـــام املعدلـــة حيّـــز النفـــاذ وتقعبملـــا ُلـــ  مجيـــع املســـامها  اجلديـــدة اُتبـــارا مـــن لن تـــد  تقعععرر
 .2017الثاين/يناير 

 

 اعُتمد

 


