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 8 قرار رقم

AG-2013-RES-08 

 
 امليزانية عن اخلارجة املوارد: الموضوع
 
 دي كارتاخينةةا يف 28 الةةة دورهتةةا يف اجملتمعةةة ،(اإلنرتبةةو ) اجلنائيةةة للشةةة ة الدوليةةة للمنظمةةة العامةةة اجلمعيةةة إن  

 ،8112 أكتوبة/األو  تشةين 84 إىل 81 من الفرتة يف( كولومبيا) إندياس

 للمنظمة، األساسي القانون من 22و 82و 2 اداملو  على اطّلعت إذ

 اإلنرتبةو ، متوية  سةب  بتطةوية املتعلة  AG-2012-RAP-13 رقة  العامةة اجلمعيةة تقةيةة االعتبار في تضع وإذ
 لذلك، زمنيا جدوال وحدَّد املنظمة لتموي  حاليا املتبعة القانونية اآلليات مةاجعة ضةورة إىل خلص الذي

 أنشةةهت  الةةذي اإلنرتبةةو  متويةة  سةةب  بتطةةوية املعةةي العامةة  الفةيةة  أجنةةز  الةةذي لعمةة ا االعتبععار فععي تضععع وإذ
 املنظمة، يف عضوا بلدا 81 من أكثة عن ممثلني يض  والذي العامة األمانة

 إىل باالسةةةةةةتناد العامةةةةةةة األمانةةةةةةة قد متةةةةة  الةةةةةةذي AG-2013-RAP-01 رقةةةةةة  التقةيةةةةةةة االعتبععععععار فععععععي تضعععععع وإذ
 العام ، الفةي  استنتاجات

 إجيةةاد ضةةةورة النظاميةةة، املسةةاتات كفايةةة وعةةد  للمنظمةةة املتزايةةدة املاليةةة االحتياجةةات ضةةو  يف ،تععكر  وإذ
 إضافية، متوي  سب 

 عةن اخلارجةة املةوارد مجة  عمليةة علةى يسةةي قةانوي إ ةار وضة  اهلةد،، هلةذا حتقيقةا املهة ، مةن أن   تعتبر وإذ
 هذ ، التموي  عمليات مةاقبة يف املتمثلة مهامها تنفيذ اإلدارية للهيئات حويتي واستخدامها، وإدارهتا وقبوهلا امليزانية

 كالصةةةنادي  جديةةدة ماليةةة أدوات إىل اللجةةو  يتطلةة  امليزانيةةة عةةن خارجةةة مةةوارد عةةن البحةة  أن تعتبععر وإذ
 واملؤسسات، االئتمانية

 املوافقةةة صةةيحية ختوِّالهنةةا اللتةةني للمنظمةةة العةةا  النظةةا  مةةن 11و 11 املةةادتني أيضععا اعتبارهععا فععي تضععع وإذ
 األساسي، القانون من 44 للمادة  بقا الثلثني، بهغلبية املايل النظا  يف تعدي  أي   على

 للمنظمة، العا  النظا  من 15 للمادة تطبيقا ُشكلت اليت املخصصة اللجنة رأي على اطّلعت وإذ
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 :صيحية لإلنرتبو ، ساسياأل القانون من 2 باملادة عمي العامة، للجمعية بهن تذّكر وإذ

 ؛8 املادة يف وردت كما املنظمة أهدا، بتحقي  الكفيلة العامة التدابري واختاذ املبادئ حتديد -
 ضةوريا، يُةَعد   نظا  ك  أحكا  حتديد -

 اإلدارة عةن مسؤو  العا  األمني أن على تنص لإلنرتبو  األساسي القانون من 82 املادة بهن أيضا تذّكر وإذ
 التنفيذية، واللجنة العامة اجلمعية عن الصادرة للتوجيهات وفقا لمنظمةل املالية

 المرفقعععا فعععي  ،ترّحعععا ساالتعععت تاناا ال لافرعععا للمريعععع العاطععع  المع عععي ستتعععوير تعععب  تمويععع  ا  ترسعععو 
ع عك يعرا ا سر عاطن و  عا  ف عي طم ع  ععن  ساعتبارها طبادئ تونرلرعا لمطعرن الععا  طن هذا التقرير، 1التذير  

 ارة الموارد الخارنا عن المرزا را؛إد

 :تعتمك

 التقةية؛ هذا من 8 التذيي  يف تةِد كما امليزانية، عن اخلارجة املوارداملتعلقة ب التوجيهيةاإلنرتبو   مبادئ -

 يف تةةةِد كمةةا األخةةة ، املماثلةةة واهليئةةات باملؤسسةةات اإلنرتبةةو  عيقةةات علةةى السةةارية التوجيهيةةة املبةةادئ -
 التقةية؛ هذا من 2 التذيي 

 تذير  هذا القرار؛ألتاترا المقترحا، كما ترِد في ا نراءاا والركافز ا -

 :إىل العا  األمني تكعو

 الةةةيت املنظمةةةة بهنشةةةطة يتعلةةة  22 الةةةة دورهتةةةا يف العامةةةة اجلمعيةةةة إىل خةةةا  عمةةة  بةنةةةام  مشةةةةو  تقةةةدم -
 امليزانية؛ عن اخلارجة املوارد من سُتموَّ 

 عةةةن اخلارجةةة املةةوارد بةةادارة يتعلةةة  22 الةةة دورهتةةا يف العامةةة اجلمعيةةة إىل  مفصةةة فةةي نظةةا  مشةةةو  تقةةدم -
 امليزانية؛

 هةذا إمتةا  علةى اإلشةا، إىل للمنظمة، األساسي القانون من( ب)22 املادة إ ار يف التنفيذية، اللجنة تكعو
 .امليزانية عن اخلارجة املوارد بادارة املتعل  املفص  الفي النظا 

 
  7املمتنعون عن التصويت ، 2، املعارضون 118 ؤيدونامل: اعُتمك
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 ا نراءاا/الركافز األتاترا المقترحا لل قاش في المستقب  داخ  اللج ا الت مرذيا وطع األطرن العا  
 في طا يتعلع سقبو  الموارد الخارنا عن المرزا را والمساف  ذاا ال لا

 
 تعزيز دور اللج ا الت مرذيا .1

  ا الت مرذيااللج اتتشارة 1.1
 امليزانية: عن اخلارجة املوارد قبو  قب  التنفيذية اللجنة إىل العا  األمني حيي  .1

 يزيةد أو يةورو 000 500 يسةاوي مببلة  خةا  حسةاب يف أو ائتمةاي صةندو  يف للمسةاتة اقةرتا  أي   (أ 
 دولية؛ حكومية منظمات أو املنظمة يف أعضا  بلدان تقرتحها اليت املساتات باستثنا  عليها،

 بشةك  يلقةي، أن ميكةن أو قبولة  يلقةي خةا  حسةاب يف أو ائتماي صندو  يف للمساتة اقرتا  أي   (ب 
 املنظمة؛ عات  على إضافية مالية أعبا  مباشة، غري أو مباشة

 واخلا . العا  القطاعني م  (1)معقدة شةاكة إلقامة مشةو  إ ار يف للمساتة اقرتا  أي   (ج 

 اللجنةةة موافقةةة أن العةةا  األمةةني يعتةةر خةةا  حسةةاب يف أو ائتمةةاي دو صةةن يف للمسةةاتة اقةةرتا  أي   (د 
 ضةورية. مسب  بشك  علي  التنفيذية

 عليها. للموافقة التنفيذية اللجنة إىلاملساتة  قرتاحاتا حتا  .8

 إحاطا اللج ا الت مرذيا علما س ورة ط ت ما 1.1

يتخةةذها بشةةهن قبةةو  املةةوارد  الةةيت القةةةارات مجيةة  عةةن منتظمةةة تقةةارية التنفيذيةةة اللجنةةة إىل العةةا  األمةةني حييةة  .1
 .اخلارجة عن امليزانية

 عةةةن اخلارجةةةة املةةةوارد إدارة أثنةةةا  الحظهةةةا الةةةيت الصةةةعوبات جبميةةة  علمةةةا التنفيذيةةةة اللجنةةةة العةةةا  األمةةةني حيةةةي  .8
 .امليزانية

 علةةةةى إلشةةةةا،با املكلةةةة  االختصاصةةةي أنشةةةةطة عةةةن سةةةةنويا تقةيةةةةا التنفيذيةةةةة اللجنةةةة إىل العةةةةا  األمةةةني يقةةةد  .2
 الواجبة. العناية توخي إجةا ات

                                                           
(1)

القطاعني  م ذ  الشةاكة هب املشمو املبل   أنمتعددة اجلنسيات، أو  كر ر  م  شةكة  ي ا جي  أناتفاق أن ،ريف مجلة أمو  ،‘‘معقدة’’ يُقَصد بكلمة 
 خطةا بالغا على املنظمة.تشك  الشةاكة  أنحمتملة، أو  قانونيةعقبات  أن هناكاخلا  ال يق  عن مليون يورو، أو أو لعا  ا
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 توخي الع ايا الوانبا .1

 عملرا توخي الع ايا الوانبا 1.1
اجلهةات  نزاهةة يف التةدقي  إىل هتةد، اليت التوجيهات الواجبة، العناية توخي جما  يف التنفيذية، اللجنة تعتمد .1

 .والقضائية املالية مسعتها ويف املاحنة

 اللجنةةةة وضةةةعتها الةةةيت التوجيهيةةةة املبةةةادئ مةةة  املتماشةةةية الواجبةةةة العنايةةةة تةةةوخي  اتإجةةةةا العةةةا  األمةةةني حيةةةدد .8
 .التدقي  هذا باجةا  املكلفني املوظفني إىل واملوجهة التنفيذية،

 االخت ايي المكلف سا شراف على إنراءاا توخي الع ايا الوانبا واتتقاللرته 1.1

 العنايةةة تةةوخي إجةةةا ات علةةى اإلشةةةا، يتةةوىل اختصاصةةيا ذيةةة،التنفي اللجنةةة موافقةةة بعةةد العةةا ، األمةةني يعةةني   .1
 العا . األمني حدَّدها اليت واإلجةا ات التنفيذية اللجنة اعتمدهتا اليت للتوجيهات تطبيقا يوميا، الواجبة

 يؤدي هذا االختصاصي مهام  باستقيلية. .8

 اإلشةةةا، املكلة  االختصاصةي مةن فةةخمال توصةية رغة  امليزانيةةة عةن خارجةة مةوارد قبةو  العةا  األمةني قةةر إذا .2
 علةةةى يُعةةةَة  احلالةةةة، هةةةذ  ويف. بةةةذلك علمةةةا التنفيذيةةةة اللجنةةةة حيةةةي  الواجبةةةة، العنايةةةة تةةةوخي إجةةةةا ات علةةةى

 االختصاصي. وتوصية العا  األمني قةار التنفيذية اللجنة

   عك  التعاون .3
 لمشاريع الحالرا والمستقبلراعك  التعاون في إطار ا 1.3

 جبهةات عيقاهتةا ال تشا ةها قيمها وأهدافها األساسية، وسةتقط  ماحنة جهات م  عيقات ظمةاملن تقي  ال .1
 مل تعد تتقيد هبذ  القي  واملبادئ. ماحنة

 املاحنة. اجلهات استشارة بعد العا ، األمني من بقةار وقت أي   يف خا  نشاط أي   متوي  وق  ميكن .8

 1114-1113للعاطرن طؤقت  نراءا .4
 مؤقتا نراء ال 1.4

تعلةة  بقبةةو  األمةةني العةةا  للمةةوارد اخلارجةةة عةةن امليزانيةةة وتطبيقةة  بةةني الةةدورتني إجةةةا  مؤقةةت ي ينبغةةي مناقشةةة .1
 للجمعية العامة. 22والة  28 الة

، ال يقبةةة  األمةةةني العةةةا  إال املةةةوارد اخلارجةةةة عةةةن 22قبةةة  اعتمةةةاد اجلمعيةةةة العامةةةة النظةةةا  املفصةةة  يف دورهتةةةا الةةةة  .8
يةةةورو. وإذا زةةةاوزت هةةةذ  املةةةوارد املبلةةة  الةةةذكور،  لةةة  األمةةةني العةةةا   000 500تعةةةد  مبلةةة  امليزانيةةةة الةةةيت ال ت

 .موافقة اللجنة التنفيذية
--------- 


