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 15قرار رقم 
AG-2014-RES-15 

 
 : املوارد اخلارجة عن امليزانيةالموضوع

 

يف مونـاوو يف الفـرت   38 إن اجلمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )اإلنرتبول(، اجملتمعة يف دورهتا الـ
 ،2112تشرين الثاين/نوفمرب  7إىل  8من 

 من القانون األساسي للمنظمة، 83و 22و 3على املواد  اطلعت وقد

املتعلـ  بتوــوير سـوي  ويـي اإلنرتبــول، الـىل   لــ  إىل  AG-2012-RAP-13تقريـر ال وإذ تضع  يعا اتبارعع ر
 ضرور  مراجعة اآلليات القانونية املتوعة حاليا لتمويي املنظمة وحدَّد جدوال زمنيا لىللك،

 باستنتاجات الفري  العامي املعين بتووير سوي  ويي اإلنرتبول، وإذ تحيط بلم 

،  2118) 32 ـيف دورهتـــا الـــ أقرتـــجل اجلمعيـــة العامـــةالـــىل   AG-2013-RES-08القـــرار  وإذ تضععع  يعععا اتبارععع ر
امليزانيـة وطلوـ   عـن اخلارجـة بـاملوارد املتعلقـة التوجيهيـة اإلنرتبـول واعتمـدت ووجوـجل موـاد  ،وارتا ينا د  إنـديا((
 هىله املوارد، إدار  بشأن مفصي تقين نظام مشروع 38 الـ دورهتا يف العامة اجلمعية إىل من األمني أن يقّدم 

الـىل  قدمتـجل األمانـة العامـة إىل اجلمعيـة العامـة يف الـدور   AG-2014-RAP-05التقرير وإذ تض  يا اتبار ر 
 ،AG-2013-RES-08احلالية توويقا للقرار 

 إجيــاد ضــرور  النظاميــة، املســاتات وفايــة وعــدم للمنظمــة املتزايــد  املاليــة االحتياجــات ضــو  يف ،تععدر  وإذ
 إضافية،  ويي سوي

 عـن اخلارجـة املـوارد مجـ  عمليـة علـى يسـر  قـانوين إطـار وضـ  اهلـد،، هلـىلا حتقيقـا املهـ،، مـن أنّ  تعارر وإذ
 هىله، التمويي عمليات مراقوة يف املتمثلة مهامها تنفيىل اإلدارية للهيئات ويتيح واستخدامها، وإدارهتا وقووهلا امليزانية

والصـــنادي   جديـــد  ماليـــة أدوات اســـتخدام يتولـــ  امليزانيـــة عـــن  ارجـــة مـــوارد عـــن بـــأن الوحـــ  وإذ تقعععر  
 االئتمانية،
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ّر ر  يف تعــديي أ ّ  علــى املوافقــة صــيحية ختوِّالهنــا اللتــني للمنظمــة العــام النظــام مــن 11و 11باملــادتني  وإذ تعع
 األساسي، القانون من 22 للماد  طوقا الثلثني، بأغلوية املايل النظام

 للمنظمة، العام النظام من 15 للماد  توويقا ُشكل  اليت املخصصة اللجنة رأ  على اطلعت وقد

ّر ر وإذ  وـي أحكـام صيحية حتديد لإلنرتبول، األساسي القانون من 3 باملاد  عمي العامة، للجمعية بأن ت
 ضروريا، يـَُعدّ  نظام

ّر ر وإذ ميزانيـــة  يـــدير العـــام األمـــني أن علـــى تـــن  لإلنرتبـــول األساســـي القـــانون مـــن 22 املـــاد  بـــأن أيضـــا تععع
 التنفيىلية، واللجنة العامة اجلمعية عن الصادر  للتوجيهات وفقا املنظمة

:  تقر 
 ؛AG-2014-RAP-05من التقرير  1 تعدييت النظام املايل لإلنرتبول، على النحو الوارد يف التىلييي -

 2 التــىليييالــدويل، علــى النحــو الــوارد يف  الشــرطيللتعــاون  اإلنرتبــول األحكــام املتعلقــة بــصدار  صــندو  -
 ؛AG-2014-RAP-05من التقرير 

 ؛2111آذار/مار(  81أن تد ي هىله التعدييت واألحكام حّيز النفاذ يف  تقرر

أن يُنشــأ، يف تــاريو د ــول تعــدييت النظــام املــايل هــىله حّيــز النفــاذ، صــندو  ائتمــاين يــدعى صــندو   تقععرر
 األولويـــات عـــن امليزانيـــة الـــيت اكـــن اســـتخدامها لتنفيـــىلالـــدويل الســـتيم املـــوارد اخلارجـــة  الشـــرطياإلنرتبـــول للتعـــاون 

 اخلاصة؛ أنشوتها وبرنامج للمنظمة االسرتاتيجية

اإلنرتبـول،  إيـرادات جممـوع مـن املائـة يف 11 نسـوة امليزانيـة عن اخلارجة للموارد السنو  اجملموع يفو  أال تقرر
 اجملمـــوع يفـــو  الـــدويل واحلســـابات اخلاصـــة، وأال الشـــرطيوـــا يف ذلـــك امليزانيـــة العاديـــة وصـــندو  اإلنرتبـــول للتعـــاون 

 يف 11 واحد ، باسـتثنا  مسسسـة اإلنرتبـول مـن أجـي عـا  أوثـر أمانـا، نسـوة ماحنة جهة من املقدمة للهوات السنو 
 اإلنرتبول؛ إيرادات جمموع من املائة

، اعتمـاد AG-2014-RAP-05من اللجنة التنفيىلية، وا يتماشى مـ  اجلـدول الـزمين املفصـي يف التقريـر  تطلب
 ما يلي:

 املايل، النظام تووي  قواعد -

 الشروط العامة لقوول مساتات من اجلهات املاحنة، -

 .التحق  من  لفية اجلهات املاحنةاملواد  التوجيهية املتعلقة ب -
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