
08-RES-2005-AG  

  
   قرار

  
  الصندوق الدائم لإلغاثة في األزمات: الموضوع

  
  

 إلAى  19ألمانيAا مAن   / فAي بAرلين  74 أنتربول المنعقدة في دورتها الAـ     -إن الجمعية العامة للـ م د ش ج         
   ،2005سبتمبر / أيلول22

  ، "الصندوق الدائم لإلغاثة في األزمات" المعنون AG-2005-RAP-25 التقرير وقد درست

 من النظام المالي التي تتيح للجمعية العامة إنAشاء أي صAندوق تAراه               20المادة   اعتبارها   إذ تضع في  
  مناسبًا،

مAنح األنتربAول اإلمكانAات الماليAة التAي تAسمح بAالرد الفAوري عنAد                   أن إنشاء احتياطي دائم ي     إذ تعتبر 
   هو أمر بالغ األهمية،حدوث أزمة ما في أي مكان من العالم

 يخAAصص لهAAذا الهAAدف الAAصندوق الAAدائم لإلغاثAAة فAAي األزمAAاتستقل يAAسمى  إنAAشاء صAAندوق مAAتق==ّرر
  الحيوي وحده،

 يAورو لتحقيAق     855 000مبلAغ    ، عنAد إنAشائه،     أن يحوي الAصندوق الAدائم لإلغاثAة فAي األزمAات            تقّرر
  هدفه المشار إليه أعاله،

ة للبلدان األعAضاء   أن ُيمّول الصندوق الدائم لإلغاثة في األزمات بواسطة المساهمات الطوعي      تقّرر
وآذلك بواسطة المساعدات المالية المقدمة من منظمات دولية أخAرى أو مAن منظمAات غيAر حكوميAة أو أيAة                      

  هيئات أخرى وفقًا للنظام المالي،

 يورو عائدة للمرآز الAدائم لكلفAات اإلغاثAة فAي األزمAات، مAن صAندوق                  205 000 تحويل مبلغ    تقّرر
  االحتياط العام إلى الصندوق الدائم لإلغاثة في األزمات،

 مساعدة أمانة األنتربول العامة على تبين السبل لتحصيل مبلغ اجم=الي            الدول األعضاء إلى   تدعو
 حديثًا إلى مستواه االحتياطي المقترح البAالغ         من أجل إعادة الصندوق المنشأ     2006  يورو في  650 000 قدره
   من األمين العام البحث عن تمويل خارجي من مانحين خارجيين،تطلب يورو؛ آما 855 000

 علAAى أن تنظAAر اللجنAAة التنفيذيAAة، بالتAAشاور مAAع األمAAين العAAام، فAAي إمكAAان تحويAAل نAAسبة مئويAAة تواف=ق 
    Aق أو المتيAدف          معينة من الفائض المالي السنوي المحقAك بهAصندوق وذلAى الAة الAنة ماليAل سAة آAي نهايAسر ف

  إعادته إلى مستواه االحتياطي المقترح،

 بشكل عام على إعادة النظر بين الحين واآلخر، بناًء علAى تقيAيم واقعAي يجريAه األمAين العAام                      توافق
لغ إلى المAستوى    الصندوق وتعديل المبا   للمبالغ المطلوبة لمواجهة األزمات المستقبلية، في مستوى احتياطي       

الجديAAد المطلAAوب عبAAر المAAساهمات الطوعيAAة للبلAAدان األعAAضاء أو مAAساهمات المAAانحين الخAAارجيين التAAي ال    
  .تتعارض مع النظام المالي وعبر تحويل ما يتيسر من فوائض مالية بنهاية آل سنة

  
  إعتمد


