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  قرار

  
  

   استحداث صندوق تقاعد لالنتربول:الموضوع
  

إلPى   5المكسيك من / في آانكون73انتربول، المنعقدة في دورتها الـ  -إن الجمعية العامة للـ م د ش ج    
   ،2004آتوبر أ/تشرین األول 8

  ،"استحداث صندوق تقاعد لالنتربول"المعنون  AG-2004-RAP-29 التقریر إذ تأخذ في االعتبار  

   للتقاعد، مستقل مباشرة المنظمة إنشاء نظام داخليضرورةوإذ تضع في اعتبارها   

 اعتمPاد حPلٍّ مؤقPت لمPوظفي المنظمPة الPذین ال یحملPون جنسPية                  ضرورة آذلكوتضع في اعتبارها      
البلد الُمضيف وال یعتزمون تمضية فترة تقاعدهم فيه، باعتبارهم محرومين من حقوق عدیPدة جPرَّاء النظPام                  

  لي،الحا

" صPPندوق تقاعPPد المPPوظفين" مPPن النظPPام المPPالي، اسPPتحداث صPPندوق یPPدعى  20، طبقPPًا للمPPادة تق@@رِّر  
  لتدّبر مساهمات المنظمة والموظفين خالل فترة خدمتهم من أجل تيسير معاشات التقاعد،

نPد  أن ُیستخدم هذا الصPندوق خPالل المرحلPة االنتقاليPة لتPدّبر تسPدید أي مبلPغ نقPدي مسPتحق ع               تقرِّر    
نهایPPة خدمPPة أحPPد المPPوظفين أو أیPPة معاشPPات تقاعدیPPة أخPPرى أو غيرهPPا مPPن التعویضPPات، طبقPPًا لمPPا تحPPدده      

  القوانين الخاصة بالتقاعد،

  :تقرِّر  
  تدّبر االستثمارات؛/أن یصار إلى إسناد تدّبر الصندوق بخبرة على صعيد حساب المخاطر -
لتPي تPدرُّها اسPتثماراته إلPى الرصPيد          أن تضاف جميع فوائد الصندوق أو غيرها من العائPدات ا           -

 الدائن لهذا الصندوق؛
أو بتحویPل مPن الميزانيPة العامPة         /التكPاليف ذات الصPلة مPن الصPندوق و         /یمكن دفع المصاریف   -

 .األعباء بالشكل المناسب/بعد موافقة اللجنة التنفيذیة فيما یخص تلك التكاليف

  :خالل المرحلة االنتقاليةأيضا  تقرِّر  
اسPPPتخدام الصPPPندوق، إذا دعPPPت الضPPPرورة، لتيسPPPير التغطيPPPة االجتماعيPPPة، وتPPPدّبر مسPPPاهمات   -

المنظمة والموظفين خالل فترة خدمتهم في التغطية االجتماعية وتأمين المرض وتأمين الوفPاة             
 وغيرها؛ 

المعاشPات المحPددة مPن خPالل الصPندوق آمPا تقتضPي              /یمكن تدّبر أقسPاط التPأمين والمسPتحقات        -
 .الضرورة

 عدم تحویل أیة مساهمات إلى الصندوق قبل تأآد المنظمة من الترتيبات التPي سPتتخذ لتيسPير                  تطلب  
  التغطية االجتماعية بما یتماشى مع واجب العنایة الذي تدین به لموظفيها،
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 وضPPع قيPPود واضPPحة علPPى اسPPتخدام األمPPوال الموَدعPPة فPPي صPPندوق تقاعPPد المPPوظفين، وعPPدم  تق@@رِّر  
 أغPPراض أخPPرى مPPا لPPم تثبPPت دراسPPة شPPاملة لحسPPاب المخPPاطر وجPPود فPPائض فPPي الصPPندوق اسPتخدامها ألیPPة 

  وانتفاء الحاجة إليه لتغطية أیة مسؤوليات مالية مترتبة،

 أن ُیستخدم أي فائض ُیتبيَّن لتيسير التغطية االجتماعية أو غيرها مPن أشPكال دعPم المPوظفين،          تقرِّر  
. صPPندوق العمPPل االجتمPPاعي وصPPندوق التضPPامن وغيرهPPا آصPPندوق بPPدل فقPPدان الوظيفPPة غيPPر الطPPوعي، و 

  ویجب أن یقترن أي تحویل من الصندوق بموافقة الجمعية العامة،

 أن تPPدَرج الحرآPPات واألرصPPدة المسPPجلة فPPي الصPPندوق، فPPي نهایPPة آPPل سPPنة ماليPPة، ضPPمن       تق@@رِّر  
  .الحسابات الختامية

 

  
  إعتِمـد

  


