
  03-RES-4200-AG  
  1الصفحة   

  
 قرار
  
  
  

  النظام الماليتعديل : الموضوع
  
  

 5 م9ن  المكس9يك / ف9ي آ9انكون  73 انترب9ول، المنعق9دة ف9ي دورته9ا ال9ـ       -إن الجمعية العامة للـ م د ش ج         
   ،2004اآتوبر /تشرين األول 8إلى 

م99ن الق99انون األساس99ي الت99ي ت99نص عل99ى أن له99ا ص99الحية تحدي99د   ) ز(8 الم99ادة إذ تض//ع ف//ي اعتباره//ا
  الية للمنظمة،السياسة الم

 م9ن نظ9ام المنظم9ة الع9ام اللت9ين تنص9ان عل9ى أن له9ا                  55 و 51أيض9ا الم9ادتين     وإذ تضع في اعتباره/ا      
   من القانون األساسي،44صالحية إقرار أي تعديل على النظام المالي، بأغلبية الثلثين وفقا للمادة 

  ،"لي النظام الماتعديل" المعنون AG-2004-RAP-02 على التقرير وقد اطلعت

   من نظام المنظمة العام، 56المكّونة تطبيقا للمادة " الخاصة"أيضا على رأي اللجنة وقد اطلعت 

 فيم99ا يخ99ص ض99رورة توض99يح نظ99ام   AG-2004-RAP-02االس99تنتاجات المدرج99ة ف99ي التقري99ر   تق//ّر 
  المساهمة في ميزانيات المكاتب اإلقليمية الفرعية وآذلك نظام تقسيط الديون؛ 

م9ن النظ9ام الم9الي آم9ا وردت ف9ي ملح9ق الق9رار                11و 10 و 8و 4 و 3 و 1ي تع9ديل الم9واد       بالتال وتقرر
  الحالي؛

   . 2005يناير /آانون الثاني 1هذه التعديالت حيز التطبيق في تدخل أيضا أن وتقرر 

  
  

  
   صوتا91إعتِمد بـ 

  1: المعارضون
  1: الممتنعون عن التصويت



03-RES-4020-AG  
  2الصفحة 

  
  3.1المادة 

 :تتضمن الميزانية
 انية العامة والميزانيات الخاصة؛الميز  )أ
  جميع الواردات وجميع المصروفات، مهما آان مصدرها وسببها؛  )ب
  .عمليات التمويل والتخصيص  )ج
  

 3المادة 
  

  . سنوية وإلزاميةفي الميزانية العامة للمنظمةمساهمة األعضاء  1.3

  . للمنظمةعامةالالمساهمة النظامية السنوية لألعضاء ُتشكِّل نسبة مئوية من الميزانية  2.3

 موزعة بين البلدان األعض9اء عل9ى أس9اس ق9درتها            الميزانية العامة للمنظمة  المساهمات النظامية في     3.3
  .على المساهمة

 ف//ي الميزاني//ة العام//ة للمنظم//ةتعتم99د الجمعي99ة العام99ة طرائ99ق وج99دول توزي99ع المس99اهمات النظامي99ة   4.3
  .بأغلبية الثلثين

 للمكاتب اإلقليمية الفرعي9ة س9نوية       للميزانية الخاصة ن األعضاء    التي تدفعها البلدا   النظاميةالمساهمة   5.3
 .وإلزامية

المشارآة في ميزانية المكاتب اإلقليمية الفرعية توزع على البل9دان األعض9اء المعني9ة، دون المس9اس                  6.3
  .بااللتزامات المالية التي يتخذها البلد المضيف

ُيحتس/ب تناس/بيا     يدفع9ه العض9و      جزئ/ي ، ف9إن أي مبل9غ        من النظام الح/الي    2.16دون المساس بالمادة     7.3
عل///ى مبل///غ المس///اهمة النظامي///ة المس///تحقة للميزاني///ة العام///ة وعل///ى مبل///غ المس///اهمة النظامي///ة   

   .المستحقة للميزانية الخاصة المخصصة لتمويل المكتب اإلقليمي الفرعي المعني

ويمكن أن يب9رم  . ذلك بصريح العبارةتعتبر أية دفعة أخرى مساهمة طوعية، إال إذا أشير الى خالف            8.3
  .بشأن المساهمات الطوعية ذات الطابع الدائم اتفاق خاص بين البلد الواهب والمنظمة

 .ال تلغى المساهمات النظامية المستحقة على العضو عند انسحابه من المنظمة 9.3
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  3الصفحة   

  

  4المادة 

 وفقا ألحكام الم9ادة  المنظمةيبرم مع  اتفاق تقسيط لديونه     في إطار يمكن إلغاء جزء من ديون العضو        7.4
لك9ن العض9و يص9بح م9دينا م9ن      . لهذه الغاية، تعلق ديونه جزئيا خالل فترة تنفيذ هذا االتفاق         . الحالية

 إذا أخل بالتزاماته المترتبة على اتفاق التقسيط أو تأخر ف9ي تس9ديد المس9اهمات                المعّلقةجديد بالديون   
  .المطالب بها خالل فترة تسديد الديون المقسطة

  8المادة 

 األقس9ام   بالنس/بة للميزاني/ة العام/ة والميزاني/ات الخاص/ة،         يجب أن تتض9من وثيق9ة الميزاني9ة إلزام9ًا،            1.8
  :التالية

[...]  

 10المادة 

  :إن الجمعية العامة، بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية  1.10
 يزانية العامة،المستحقة للمتقر مبلغ الميزانية وتحدد جدول توزيع المساهمات النظامية   )أ  
   .8توافق على مشروع الميزانية والوثائق المذآورة في المادة   )ب  

  
  11المادة 

نقل االعتمادات من برنامج ال/ى آخ/ر ونق/ل          ألمين العام مخول، بعد موافقة اللجنة التنفيذية المسبقة،         ا 2.11
 .االعتمادات من الميزانية العامة إلى ميزانية خاصة وبالعكس

 
 
 

 
-------  


