
    02-RES-4200-AG  
 1الصفحة     

 
  

  قرار
  

  

   صندوق التضامن:الموضوع
  

 إلى 5المكسيك من / في آانكون  73 انتربول، المنعقدة في دورتها الـ       -إن الجمعية العامة للـ م د ش ج         
   ؛2004آتوبر أ/تشرین األول 8

 الQQQذي قدمتQQQه األمانQQQة العامQQQة والمتعلQQQق  AG-2004-RAP-03  علQQQى مضQQQمون التقریQQQروق///د اطلع///ت
  التوضيحات المقدمة بشأن صندوق التضامن؛بمراجعة دليل الموظفين، و

 مQQن نظQQام المQQوظفين، صQQالحية اتخQQاذ تQQدابير     3.7أن األمQQين العQQام مخQQول، طبقQQا للمQQادة    ت//درك إذ و
استثنائية ذات طابع اجتماعي لصالح موظف المنظمة الQذي یكQون فQي وضQع شخصQي حQرج، بمQا فQي ذلQك                         

  منحه مبلغا نقدیا؛

وظفين تQنص علQى أنQه یجQوز لألمQين العQام أیضQا معالجQة مسQائل                   مQن نظQام المQ      2.7 أن المادة    وتدرك
  الصحة والسالمة المتعلقة بجميع موظفي المنظمة أو مجموعة منهم؛

 على أهمية تمكين األمين العام من التعبير عQن تضQامن المنظمQة مQع موظQف المنظمQة                    وتؤآد مجددا 
  سالمة؛الذي یكون بحاجة الى معالجة األوضاع الصحية أو المتعلقة بال

 مQن النظQام المQالي، یكQون     20وطبقQا للمQادة    1/11/2004 إنشاء صQندوق للتضQامن، اعتبQارا مQن          تقرر
  الغرض منه منح مساعدة مالية لموظف المنظمة لمعالجة وضع صحي أو متعلق بالسالمة؛

  : ما یليوتقرر أيضا

 أن یستخدم الصندوق طبقا للنظام المالي للمنظمة؛ !

 :منأن یجري تمویل الصندوق  !

الهبQQات التQQي یرغQQب موظفQQو المنظمQQة الحQQاليون أو السQQابقون منحهQQا للصQQندوق تعبيQQرا عQQن           -
  تضامنهم مع موظفي المنظمة الذین یكونون في وضع شدید الحرج؛

أیة مبالغ مالية مدفوعة آأجور لموظفي المنظمة لتقدیم تقاریر أو المشQارآة فQي اجتماعQات أو                  -
 نشر مقاالت عن مسائل متعلقة بنشاطات االنتربول؛

 المبالغ المتأتية من استثمار األصول المتيسرة المودعة في صندوق التضامن؛ -

 أیة مبالغ تقرر الجمعية العامة تخصيصها للصندوق؛ -
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دم في نهایة السنة المالية آشفا بحسابات الصندوق تُُوضح فيه تفاصيل الحرآQة وُیضQمن فQي                 أن یق  !
 التقریر المالي؛

أن ال تتجاوز المبالغ الممنوحة لموظفي المنظمة في وضع شدید الحرج المبالغ المتيسرة فعال فQي                 !
 الصندوق؛

تثائية المتخQQذة طبقQQا مQQن المبQQالغ المتيسQQرة فQQي الصQQندوق حصQQرا للتQQدابير االسQQ % 40أن یخصQQص  !
 من نظام الموظفين؛ 3.7للمادة 

من نظام الموظفين والتي تعمQل فQي سQریة تامQة،             3.7أن تتدارس لجنة التدبر، المكونة وفقا للمادة         !
 األوضاع التي قد تستوجب استخدام الصندوق، وأن تقدم توصياتها إلى األمين العام؛

  .موظفين اإلجراء المالئم الستشارة لجنة التدبر من األمين العام أن یحدد في تعليمات للتطلب
  
  
  

  إعتِمـد


