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المAAساهمات توزيAع  جAAدول و االجAAراءات الجديAدة "  المعنونAة AG-2009-RAP-03 الوثيقAAة إذ تدارس/ت 

 ،"2014 - 2010النظامية للفترة 
 

 المعني بمراجعة جدول المساهمات النظامية،فريق العامل ال التوصيات الصادرة عن وإذ سّجلت
 

 ، والقAAAAرار خاصAAAAةالرصAAAAدة األ صAAAAندوق  بAAAAشأن اسAAAAتحداث AGN/67/RES/5 بAAAAالقرار وإذ ت////ذّآر
AG-2001-RES-02 البلدان األعضاءتقدمهالمساهمات الطوعية التي لصندوق ال استالم هذا الذي يتيح ، 

 
 بAAأن الوضAAع االقتAAصادي للبلAAدان األعAAضاء فAAي األنتربAAول قAAد تغّيAAر بAAشكل آبيAAر منAAذ اعتمAAاد   وإذ تق//ر

  ، AG-2001-RES-02 بموجب القرار 2001منظومة المساهمات النظامية الجديدة السارية منذ عام 
 

 أن مAAن الAAضروري إعAAادة النظAAر بتعمAAق فAAي آيفيAAة توزيAAع المAAساهمات النظاميAAة       اليوإذ تعتب//ر بالت// 
 لتتناسب مع قدرة البلد العضو على تسديدها،

 
المعني بمراجعة جAدول المAساهمات النظاميAة وتAشكره علAى جهAوده فAي تطبيAق                  فريق العامل    بال تشيد

 مة، التي من شأنها تحسين اشتغال المنظالمنظومة الجديدة للمساهمات
 

 :  ما يليوتقّرر
 
  من الميزانية؛%0.03إبقاء النسبة الدنيا لمساهمة البلدان األعضاء على مستواها الحالي البالغ  •

المعAدل الوسAطي     الAدنيا علAى أسAاس        غيAر المAساِهمة بالنAسبة     توزيع مساهمات البلAدان األعAضاء        •
 اعتمAاد  آمرجAع بتAاريخ   األمم المتحدة والذي اعتمد  مساهمات   األنتربول و  ي مساهمات بين جدول 

تبعAAًا لنAAسبة البلAAدان األعAAضاء فAAي األنتربAAول  وتعAAديلها ،النظاميAAةأو مراجعAAة جAAدول المAAساهمات 
 البلدان المساهمة بالنسبة الدنيا؛وآذلك 
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  :آما تقّرر

 العامة جدول المساهمات آل ثالث سنوات وأن يبقى صالحًا حتAى المراجعAة              الجمعيةأن تراجع    •
 التالية؛

 الAواردة تفويض اللجنة التنفيذية صالحية تسوية جدول المساهمات النظامية مع مراعاة القواعAد              •
فAAي هAAذا القAAرار فAAي حAAال انAAضمام بلAAد إلAAى المنظمAAة أو انAAسحابه منهAAا؛ وإذا نجAAم عAAن ارتفAAاع أو   

 ينبغAي ي  ذ الA  المبلAغ  إجمAالي مAن    %5انخفاض عدد البلدان األعضاء تغييرات بنAسبة ال تقAّل عAن             
، وجAAب علAAى اللجنAAة التنفيذيAAة إعAAالم الجمعيAAة العامAAة بAAذلك آAAي يتAAسنى لهAAذه األخيAAرة        عAAهتوزي

 مراجعة الجدول بكامله؛

  :آما تقرر

 المساهمات الجديدة خالل فترة انتقالية قدرها خمس سنوات تمتد مAن          التدرج في تطبيق منظومة    •
يراجAع الجAدول للمAAرة    مAAن هAذا القAرار، وأن   4 ضAمنًا آمAا ورد فAي الملحAق     2014 ولغايAة  2009

 األولى عند انقضاء الفترة االنتقالية؛

 2009وبغرض إعداد جدول يطّبق حتAى نهايAة الفتAرة االنتقاليAة، يؤخAذ بجAدول األنتربAول للعAام                      •
 الAذي عدلتAه الحقAا       AG-2008-RES-11، آمAا اعتمدتAه الجمعيAة العامAة بموجAب القAرار              آمرجع

ية ضم أعضاء جAدد إلAى المنظمAة، وجAدول األمAم المتحAدة                بغ 161اللجنة التنفيذية في دورتها الـ      
 المعتمAد فAي   A/RES/61/237 ، آما اعتمدته جمعيتها العامة بموجب قرارها 2009-2007للفترة  

  ؛2006ديسمبر / آانون األول22

للمAAAساهمات الطوعيAAAة التAAAي تAAAسددها البلAAAدان     خاصAAAةالرصAAAدة األصAAAندوق  اسAAAتمرار اسAAAتالم  •
 .األعضاء

 توزيAAAع -منظومAAAة جديAAAدة للمAAAساهمات النظاميAAAة     "AG-2001-RES-02 الجمعيAAAة القAAAرار  وأخي///را، تلغ///ي 
 ".المساهمات النظامية

 
 

 اعتمد 


