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  قرار
  
  

   2005إقرار ميزانية : الموضوع
  

 5المكس7يك، م7ن   /ف7ي آ7انكون   73 انتربول، المجتمعة في دورتها ال7ـ  -إن الجمعية العامة للـ م د ش ج  
  ، 2004أآتوبر /تشرین األول 8إلى 

  
 ومعلوم77ات ع77ن 2005مش77روع ميزاني77ة " المعن77ون AG-2004-RAP-31  عل77ى التقری77راطلع//توق//د 

  ،"2007-2006الفترة 
  

أن اللجنة التنفيذیة قد تدارست بحرص ش7دید احتياج7ات المنظم7ة لك7ي ت7تمكن                 وإذ تضع في اعتبارها   
من موازنة ميزانيتها على نحو صارم وتمویل أولویاتها التنمویة في سياق ازدیاد متطلب7ات التع7اون ال7دولي                  

  في ظل األحداث األخيرة، 
  

آراء أعض77اء الفری77ق االستش77اري للش77ؤون المالي77ة    أن اللجن77ة التنفيذی77ة ق77د اطلع77ت عل77ى    وإذ تالح//ظ 
  بخصوص مختلف الفرضيات المقدمة، وآذلك على موقف اللجنة الفرعية للشؤون المالية،

  
 الوثائق المتصلة بتدبر صنادیق المنظمة والتوصية بنقل األرصدة م7ن ص7ندوق المس7اعدة               تالحظوإذ  

  حتياط العام وصندوق االستثمار، إلى صندوق االASTFDCوالدعم الفني للبلدان النامية 
  

   ،2005و 2004أن اللجنة التنفيذیة قد أیدت استخدام صندوق األرصدة الخاصة لعامي وإذ تالحظ 
  

بأن اللجنة التنفيذی7ة أخ7ذت باالعتب7ار أیض7ا رأي اللجن7ة الفرعي7ة للتنمي7ة االس7تراتيجية بغي7ة           وإذ تذّآر   
  تنفذها المنظمة،سولویة التي األمية التنمشاریع حدید توجهات المنظمة األساسية وت

  
أن اللجن77ة التنفيذی77ة آان77ت ق77د أب77دت دعمه77ا، بإجم77اع أعض77ائها، لمش77روع        ض//ع ف//ي اعتباره//ا  إذ تو

الميزاني77ة ال77ذي یت77يح للمنظم77ة إدام77ة خ77دماتها ویزوده77ا بالوس77ائل الالزم77ة لتط77ویر نش77اطاتها ف77ي المش77اریع   
  األولویة، 

  
    ومالحقه بالصيغة الواردة في الوثيقة اآلنفة الذآر،2005مشروع ميزانية  ُتقر

  
  ، AG-2004-RAP-31 من التقریر 4 في الملحق تالسحوبات من الصنادیق آما وردوتقّر 

  
-AG من التقری7ر     9مستویات التوظيف وتوزیعها حسب البرامج على النحو الوارد في الملحق           وتقّر  

2004-RAP-31ئف وما یترتب عليه من زیادة في عدد الموظفين، ، بما في ذلك تحویل ونقل الوظا  
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 استخدام األموال المحصلة في صندوق األرصدة الخاصة من أي دولة عضو للمساهمة في وتقر
   ، بناء على طلب الدول األعضاء المعنية،I-24/7آلفات مشروع 

  
م ص7ندوق األرص7دة   استخدا (11من الملحق  13الى  7 التصورات والمشاریع المبينة في الفقرات   تقر
  ،)الخاصة
  
 2005ی77ورو والص77رف المق77رر ف77ي  5 70 000، لم77ا مجموع77ه  2004 اإلنف77اق م77ن الص77ندوق ف77ي تق//ر

  . 11من الملحق  1والوارد ملخصا في الجدول 
  

 یورو، 34 000 980ـ ب 2005تحدید مبلغ المساهمات النظامية المطالب بها للسنة المالية  وتقرر
-AG-2001-RES والمستنـد الى القرار مـدرج فـي ملحـق مشـروع القـرار الحالـيتوزع وفقـا للجـدول ال

الذي یأخذ باالعتبار انضمام بلدان  المنعقدة في بودابست و70 الذي أقرته الجمعية العامة في دورتها الـ 02
  جدیدة الى المنظمة، 

  
لمكات7ب اإلقليمي7ة الفرعي7ة      أن یصار إلى المطالبة بالمساهمات المخصص7ة لتموی7ل ميزاني7ات ا            وتقرر

   .AG-2003-RAP-31  من التقریر8ضمن حدود المبالغ المدرجة في الملحق 
  
  
  

 
  

  إعتِمـد
  


