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 2025و 2024والمؤشرات لعامي  2023برنامج األنشطة ومشروع الميزانية لعام  :الموضوع

 
إن الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية )اإلنتربول(، المجتمعة في دورتها 

 ،2022تشرين األول/أكتوبر  21إلى  18في نيودلهي )الهند( في الفترة من  90الـ 

تين لمن القانون األساسي لإلنتربول الفقرة الثانية، ، ال40ة والماد)ج(  8 ةإلى الماد إذ تشير

الجمعية العامة صالحية الموافقة على البرنامج العام ألنشطة المنظمة ومشروع  تعطيان

 ميزانيتها،

برنامج األنشطة ومشروع الميزانية ’’المعنون  GA-2022-90-REP-01التقرير  وقد درست

 ،‘‘2023لعام 

ترة الففي ليون في التي ُعقدت  214أن اللجنة التنفيذية المجتمعة في دورتها الـ  وإذ تعتبر

والمؤشرات  2023، قد وافقت على مشروع الميزانية لعام 2022حزيران/يونيو  16إلى  14من 

 من القانون األساسي لإلنتربول،، الفقرة األولى، 40عمال بالمادة  2025و 2024لعامي 

المعروض في التقرير اآلنف الذكر قد  2023لعام  مشروع الميزانيةأن  وإذ تعتبر أيضا

المذكور ووفقا إلطار اإلنتربول  2023عام برنامج األنشطة لأعدّه األمين العام استنادا إلى 

التي عقدت في  89الجمعية العامة في دورتها الـ الذي أقرته  2025-2022االستراتيجي للفترة 

 ،2021تشرين الثاني/ نوفمبر  25إلى  23اسطنبول )تركيا( في الفترة من 

على زيادة أساسية في  89أن الجمعية العامة وافقت في دورتها الـ  وإذ تضع في اعتبارها

 ، 2022 – 2024المساهمات النظامية للفترة 

وعلى تذييالته، بصيغتهما الواردة في  2023على برنامج األنشطة المقترح لعام  توافق

 التقرير اآلنف الذكر؛

بما في ذلك نفقات التشغيل ، 2023ى مشروع الميزانية العادية المقترح لعام عل توافق

ماليين  10,2مليون يورو وزيادة المساهمات النظامية بما قدره  94)على أساس نقدي( البالغة 

، وعلى التحويالت من مختلف صناديق المنظمة وإليها وفيما بينها، بما في ذلك 2023عام ليورو 
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ندوق االحتياطي العام وفقا للنظام المالي، وعلى مؤشرات الميزانية لعامي استخدام موارد ص

 في التقرير اآلنف الذكر؛ كما وردت 2025و 2024

المنظمة على السعي إلى الحصول على مساهمات طوعية إضافية بما في ذلك  تشجع

 ق االئتماني والحسابات الخاصة وللموارد العينية؛دوللمشاريع الممولة من الصن

لعلى برنامج األنشطة الخاص للمنظمة الذي  توافق من موارد الصندوق االئتماني  سيموَّ

 و؛ مليون يور 55والحسابات الخاصة )على أساس نقدي( بمبلغ يصل إلى 

على أن تخصَّص للجنة الرقابة على محفوظات اإلنتربول ميزانية سنوية قدرها  توافق
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