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  قرار

  
  

   2004مشروع الميزانية المقترح لعام : الموضوع
  
  
  

 29 من بنيدورمي ـ ف72ا الـ ـي دورتهـإن الجمعية العامة للـ م د ش ج ـ انتربول، المجتمعة ف
   ، 2003اآتوبر /تشرین األول 2 الى سبتمبر/یلولأ

  
 2004تNNرح لعNNام  مشNNروع الميزانيNNة المق " المعنNNون AG-2003-RAP-11  علNNى التقریNNر اطلع//توق//د 

  ،"2006-2005ومعلومات عن الفترة 
  

أن اللجنة التنفيذیة قد تدارسNت بحNرص شNدید احتياجNات المنظمNة لكNي تNتمكن مNن موازنNة          إذ تعتبر  و
ميزانيتها على نحو صNارم وتمویNل أولویاتهNا التنمویNة فNي سNياق ازدیNاد متطلبNات التعNاون الNدولي فNي ظNل                           

  األحداث األخيرة، 
  

ن اللجنNNة التنفيذیNNة قNNد اطلعNNت علNNى آراء أعضNNاء الفریNNق االستشNNاري للشNNؤون الماليNNة       أوإذ تالح//ظ 
  بخصوص مختلف الفرضيات المعّدة، وآذلك على موقف اللجنة الفرعية للشؤون المالية،

  
 الوثNNائق المتصNNلة بتNNدبر صNNنادیق المنظمNNة والتوصNNية بنقNNل األرصNNدة مNNن  تس//جل اطالعه//ا عل//ىوإذ 

 إلNNNى صNNNندوقي االحتيNNNاط العNNNام وصNNNندوق   ASTFDC الفنNNNي للبلNNNدان الناميNNNة  صNNNندوق المسNNNاعدة والNNNدعم 
  االستثمار،

  
بأن اللجنة التنفيذیNة أخNذت باالعتبNار أیضNا رأي اللجنNة الفرعيNة للتنميNة االسNتراتيجية بغيNة           وإذ تذّآر   

  تحدید توجهات المنظمة األساسية ومشاریعها التنمویة التي یراد إعمالها بصورة أولویة، 
  
أن اللجنNNة التنفيذیNNة قNNد أبNNدت دعمهNNا، بإجمNNاع أعضNNائها، لمشNNروع الميزانيNNة الNNذي یتNNيح       ذ تعتب//ر إو

  للمنظمة إدامة خدماتها ویزودها بالوسائل الالزمة لتطویر نشاطاتها في المشاریع األولویة، 
  

    ومالحقه بالصيغة الواردة في الوثيقة اآلنفة الذآر،2004مشروع ميزانية  ُتقر
  

االحتيNNNاط العNNNام   وصNNNندوقي ATSFDCاألرصNNNدة بNNNين   نقNNNلق وادیصNNNنهNNNذه ال مNNNن السNNNحبوتق///ّر 
   ، AG-2003-RAP-11 من التقریر 4واالستثمار آما ورد في الملحق 

  
 مNن التقریNر     10مسNتویات التوظيNف وتوزیعهNا حسNب البNرامج علNى النحNو الNوارد فNي الملحNق                     وتقّر  

AG-2003-RAP-11ظائف وما یترتب عليه من زیادة في عدد الموظفين، ، بما في ذلك تحویل ونقل الو  
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 یNورو، تقسNم   000 132 31ـ ب 2004تحدید مبلغ المساهمات النظامية المطالب بها للسنة المالية  وتقرر
-AG-2001-RES والمستنNـد الNى القNرار        وفقا لجدول التوزیع المدرج فـي ملحNـق مشNـروع القNـرار الحالNـي            

الذي یأخذ باالعتبNار انضNمام بلNدان      المنعقدة في بودابست و    70لعامة في دورتها الـ      الذي أقرته الجمعية ا    02
  جدیدة الى المنظمة، 

  
أن یصار إلى المطالبة بالمساهمات المخصصNة لتمویNل ميزانيNات المكاتNب اإلقليميNة الفرعيNة                  وتقرر

   .AG-2003-RAP-11  من التقریر9ضمن حدود المبالغ المدرجة في الملحق 
  
  
  

  تمـدإع


