
AG-2003-RES-01 

  
  قرار

  
  

  تعديالت على النظام المالي: الموضوع
  
  

 29إسبانيا، من /مور المنعقدة في بنيد72 انتربول، في دورتها الـ ـان الجمعية العامة للـ م د ش ج 
  ، 2003أآتوبر / تشرين األول2سبتمبر إلى /أيلول

  
تحديRد  تصاصRها  من القانون األساسRي التRي تRنص علRى أن مRن اخ     ) ز (8المادة إذ تضع في اعتبارها  

  ،سياسة المنظمة المالية
  

 مRRن النظRRام العRRام للمنظمRRة تنصRRان علRRى أن مRRن       55 و51 أن المRRادتين أيض66ا وتض66ع ف66ي اعتباره66ا  
   من القانون األساسي،44اختصاصها اعتماد أي تعديل على النظام المالي، بأغلبية الثلثين طبقا للمادة 

  
  ،"تعديالت على النظام المالي"عنون  ، المAG-2003-RAP-02 على التقرير وقد اطلعت

  
   من النظام العام للمنظمة،56 المكونة طبقا للمادة اللجنة الخاصةعلى رأي اطلعت أيضا و

 
   والمتعلقة بضرورة تعديل النظام المالي، AG-2003-RAP-02 االستنتاجات الواردة في التقرير تقّر

  
مRRن النظRRام المRRالي علRRى النحRRو الRRوارد فRRي        28 و27 و19 و18 و4و) 2 (3 إذن تعRRديل المRRواد  تق66رر

  ،)الملحق باء (AGN/63/RES/5من هذا القرار، وآذلك مراجعة القرار ) ألف(الملحق 
  

  . أيضا أن تدخل هذه التعديالت حيز التنفيذ على الفوروتقرر
  
  
  

  
   صوتا71اعتمد بـ 

  صفر: المعارضون
  3: الممتنعون عن التصويت

  





01-RES-0032-AG  
  الملحق ألف    
  1الصفحة     

  
  

  AG-2003-RES-01عديلها بموجب القرار مواد النظام المالي بعد ت
  

  )تظهر التعديالت بالبنط الواضح في النص(
  

   3.2المادة 
  

  . السنوية لألعضاء تشكل نسبة مئوية من ميزانية المنظمة النظاميةالمساهمة - 2.3
  

  4المادة 
  
اهمات مبل66غ المس66 علRRى صRRعيد المسRRاهمات النظاميRRة السRRنوية،    ، األعضRRاء عضRRو مRRن  لRRم يسRRدد إذا  - 1.4

 تقسRRيط هRRذا الRRدين طبقRRا أمكRRن، بقة الس66االجاري66ة والس66نة  المالي66ةةع66ن الس66نالنظامي66ة المطال66ب به66ا 
  .ألحكام المادة الحالية

  
وال يوقRع األمRين العRام       . يجري التفاوض بشأن شروط اتفRاق التقسRيط بRين األمRين العRام والبلRد المعنRي                  - 2.4

  .إياهفيذية  اللجنة التنإقرار بعد إالعلى هذا االتفاق 
  

يكRون علRى األقRل    والمبلRغ الواجRب تسRديده ينبغRي ان      . قسط الدين على فترة ال تتجاوز العشر سنوات       ي - 3.4
   .السنة المالية الجارية والسنة السابقةعن مجموع المساهمات النظامية للعضو المعني ل مساويا

  
 تسRديد المسRاهمات النظاميRة التRي يطالRب      خالل فترة تسديد الدين المقسط، ينبغي علـى العضو المعني    - 4.4

  .من النظام الحالي) 1(16بها خالل هذه الفترة أيضا، متقيدا بأحكام المادة 
  

بالتزاماته المترتبة علRى اتفRاق التقسRيط وسRدد بRدون تRأخير المسRاهمات                على الوفاء   العضو  إذا استمر    - 5.4
 يعلRق تطبيRق التRدابير المنصRوص عليهRا فRي         النظامية المطالب بها خالل فتRرة تسRديد الRدين المقسRط،           

 .من النظام العام بحقه 52المادة  1البند 
  

، يبلغRه األمRين العRام        السRابقة  4 أو علRى الفقRرة       إذا لم ينفذ العضو التزاماته المترتبة على اتفاق التقسيط         - 6.4
عضRو المعنRي، يطبRق      في هذه الحالRة، ومهمRا آRان مبلRغ الRدين المتبقRي علRـى ال                و. بفسخ اتفاق التقسيط  
 مRن النظRام العRام، وذلRك حتRى يسRدد             52المRادة   االجRراءات المنصRوص عليهRا فRي         األمين العRام بحقRه      

  . المنظمةإزاءالعضو المذآور آامل التزاماته المالية 
  

 يبرم العضو المعنRي مRع المنظمRة اتفRاق تقسRيط لديونRـه               أنيمكن إلغاء جزء من ديون العضو شريطة         - 7.4
 بالتزاماته المترتبRة    أخل إذالكن العضو يصبح مدينا من جديد بالديون الملغاة         . كام هذه المادة  وفقا ألح 

  . تأخر في تسديد المساهمات المطالب بها خالل فترة تسديد الديون المقسطةأوعلـى اتفاق التقسيط 



AG-2003- RES-01 
  لملحق ألفا

  2الصفحة 

 
  18المادة 

  
1.18 -                   Rة المقبلRنة الماليRب للسRه، المحتسRون مبلغRام يكRاط عRندوق احتيRة          ُينشأ صRنة الماليRى السRتنادا إلRة اس

 :السابقة، مساويا لـ 
 

   من مجموع المساهمات النظامية غير المسددة في ختام السنة المالية السابقة؛125% -
 .ودون أن يكون أقل من ربع مصروفات االشتغال في السنة المالية السابقة -
  

وتوظيفRات  متيسRرة   جب االحتفاظ بقسم مناسب من صندوق االحتياط العام على شكل موارد نقدية              ي - 2.18
 .خزينة قصيرة األجل

 
وللجمعي6ة العام6ة    .  إليRه  الميزانيRة  بتخصيص فRوائض     تلقائية بصورةول صندوق االحتياط العام      يم - 3.18

  .بتخصيصات من الميزانيةأن تقرر أيضا تمويله 
 
 .صندوق االحتياط العام لسد نقص في الوارداتب مبالغ من يسح أنألمين العام  ل- 4.18

 
 مRن هRذا   13 و12للم6ادتين   للجنة التنفيذية والرئيس أن يسحبا مبالغ من صندوق االحتياط العام وفقRا    - 5.18

 .النظام
 

  19المادة 
  

نشRRأ صRRندوق اسRRتثمار مخصRRص لتمويRRل عمليRRات احتيRRاز الممتلكRRات غيRRر المنقولRRة والممتلكRRات        ي- 1.19
  . القابلة لالستهالكالمنقولة

  
 تخصص الجمعية العامة لصندوق االسRتثمار مبلغRا سRنويا مسRاويا النخفRاض قيمRة الممتلكRات غيRر                     - 2.19

المنقولRRة والممتلكRRات المنقولRRة القابلRRة لالسRRتهالك خRRالل السRRنة الماليRRة المنصRRرمة، ويخصRRص هRRذا   
ددة فRي الئحRة التطبيRRق    اسRتهالك مختلRف الممتلكRات محR    قوطرائR . المبلRغ السRتبدال هRذه الممتلكRات    
 .التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية

 
 تقرر الجمعية العامة المبلغ المخصص لصندوق االستثمار بهRدف احتيRاز الممتلكRات غيRر المنقولRة                  - 3.19

أو الممتلكات المنقولة القابلة لالستهالك، عدا الممتلكات االسRتبدالية، وتحRدد طبيعRة هRذه الممتلكRات                 
 .المبالغ غير المصروفةوتقرر آيفية استخدام 

  
  . من هذا النظام13 و12للجنة التنفيذية والرئيس االستعانة بصندوق االستثمار وفقا للمادتين  - 4.19

  



01-RES-0032-AG  
  الملحق ألف    
  3الصفحة     

  
   27المادة 

  
قدم األمين العام الى اللجنة التنفيذية والى الجمعية العامة، في آل سنة، تقريرا عRن التسRيير المRالي                 ي - 1.27

  :ة، يتضمنخاصا بالسنة المالية المنصرم
  

  ؛تقرير عن الوضع المالي  .أ 
  ؛أهم المعلومات عن الحسابات المالية  .ب 
  .أية معلومات أخرى تطلبها اللجنة التنفيذية او الجمعية العامة  .ج 

  
 .ت السنوية ومالحقهاالحسابا األعضاءالى  األمين العام يحيل � 2.27

 
تعلRق بالسRنة   المج األساسRية لتسRييره المRالي     األمين العام اللجنة التنفيذية والجمعية العامRة بالنتRائ   يبلغ 3.27 -

  .المالية الجارية
  

 12 و11للجنة التنفيذية واألمين العام يبلغان الجمعية العامة بتعديالت الميزانية المجراة وفقـا للمواد ا 4.27 -
 . من هذا النظام13و

  
   28المادة 

  
  .رارها تقرير التسيير تبرئ ذمة األمين العاموبإق.  وتقرير التسييرتقرير الوضع الماليتقر الجمعية العامة 

  
  
  
  

-----------  
  



AG-2003-RES-01 

  الملحق باء
  
  

  AG-2003-RES-01 المعدل بموجب القرار AGN/63/RES/5نص القرار 
  
  

   المعّدلAGN/63/RES/5القرار   الحالي AGN/63/RES/5القرار 
  

  ،تقرر اضافة إلى ذلك
  
- [...] 
 
أن م66ن غي66ر الممك66ن االلت66زام بالمص66روفات      -

لمش666اريع الت666ي يج666ري تمويله666ا   المتعلق666ة با
بواس6666طة ه6666ذا الص6666ندوق إال ض6666من ح6666دود  

 االعتمادات المتيسرة فيه فعال؛
  
  
  
  
  
- [...]  

  
  تقرر اضافة إلى ذلك،

  
- [...] 
 
أن م66ن غي66ر الممك66ن االلت66زام بالمص66روفات      -

المتعلق666ة بالمش666اريع الت666ي يج666ري تمويله666ا    
بواس6666طة ه6666ذا الص6666ندوق إال ض6666من ح6666دود  

ض66من ه66ذه . ه فع66الاالعتم66ادات المتيس66رة في66 
الحدود، وألخذ تط6ور االحتياج6ات باالعتب6ار،        
يمك66ن للجن66ة التنفيذي66ة أن تق66رر تع66ديل قائم66ة 
مص666روفات االس6666تثمار أو آلف6666ات االش6666تغال  

 المقررة في الصندوق؛
  
- [...] 
  

  
  
  
  
  

 ----------- 
  


