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  تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية 
  لموظفي األمم المتحدة

  
  

  األمانة من تقرير
  
  

  ةأساسيمعلومات 
  
تخضع قرارات مجلس الصندوق المشـترك للمعاشـات التقاعديـة لمـوظفي األمـم المتحـدة (مجلـس المعاشـات  -١

ـــة) بشـــأن إدخـــال التعـــديالت  علـــى النظـــامين األساســـي واإلداري للصـــندوق المشـــترك للمعاشـــات التقاعديـــة التقاعدي
التـي ناقشـها الرئيسـية هـذه الوثيقـة المسـائل  لخـصاألمم المتحدة لموافقة الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة. وتلموظفي 

) واإلجــراءات التــي اتخــذتها ٢٠١٤تمــوز/ يوليــو  ١٨-١٠( ســتينوال حاديــةمجلــس المعاشــات التقاعديــة فــي دورتــه ال
  ١صدد.هذا الفي الجمعية العامة 

  
  المسائل االكتوارية

  
ات معـــدل االشـــتراكالـــذي بـــّين أن بحصـــيلة التقيـــيم االكتـــواري للصـــندوق  مجلـــس المعاشـــات التقاعديـــةرحـــب   -٢

 ٪٢٣,٧٠االشــتراكات الحــالي البــالغ معــدل ب٪ مقارنــة ٢٤,٤٢بلــغ  ٢٠١٣كــانون األول/ ديســمبر  ٣١المطلــوب فــي 
ل ذلـــك تحســـنًا ومثّـــ ٪ مـــن األجـــر الـــداخل فـــي حســـاب المعـــاش التقاعـــدي.٠,٧٢اكتـــواري بنســـبة ممـــا يـــنم عـــن عجـــز 

التقيــيم الــذي كشــف عنــه  ٪ مــن األجــر الــداخل فــي حســاب المعــاش التقاعــدي١,٨٧بنســبة ملحوظــًا مقارنــة بــالعجز 
  .٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١االكتواري السابق في 

  
علمــًا بــأن النتيجــة المحصــلة تمثــل  لجنــة االكتــواريين فــي تقريرهــا إلــى مجلــس المعاشــات التقاعديــة حاطــتوأ  -٣

فــي ســن الزيــادة يعــزى أساســًا إلــى فــي العجــز أن االنخفــاض  شــددت علــىو تحســنًا ملحوظــًا مقارنــة بــالعجز الســابق 
كــانون  ١فــي  نفؤ ســتُ اأو فــي الصــندوق بــدأ اشــتراكهم الــذين للمــوظفين الجــدد  ةوســن التقاعــد المبكــر  ةالتقاعــد العاديــ

ـــاريخأو بعـــد  ٢٠١٤ينـــاير  الثـــاني/ ـــ ذه التوصـــيةهـــ مفـــادوكـــان وذّكـــرت اللجنـــة بتوصـــيتها الســـابقة . هـــذا الت مـــن  هأن
ــًا مــن األجــر الــداخل فــي حســاب المعــاش ٢٪ و١ه بــين نســبتتــراوح تاحتيــاطي اكتــواري ب االحتفــاظ صــيفالح ٪ تقريب

 فـــي األمـــدقـــدرة الصــندوق علـــى الوفــاء بالتــــزاماته الماليــة  فـــيلتعـــويض عــن تـــأثير تقلــب األســـواق الماليــة ل التقاعــدي
وأشــارت اللجنــة إلــى تجــاوز  توقــع حلــول أجــل المزيــد مــن المســتحقات التــي يتعــين علــى الصــندوق دفعهــا.لو  الطويــل

ممـــا يعـــد الســـبب الرئيســـي للتحســـن المســـجل فـــي  ٢٠١٣و ٢٠١٢خـــالل عـــامي  اتعائـــد االســـتثمار الخـــاص بهـــدف ال
نهــا ستواصــل اســتعراض تطــور خبــرة أب مجلــس المعاشــات التقاعديــةغــت اللجنــة بلّ وأخيــرًا، وضــع الصــندوق المــالي. 

 مزمــعلبشــأن االفتراضــات التــي ستســتخدم فــي التقيــيم االكتــواري المقبــل ا ٢٠١٥وتقــدم توصــياتها فــي عــام الصــندوق 
  .٢٠١٥ديسمبر  كانون األول/ ٣١إجراؤه في 

 .٦٩/١١٣القرار    ١                                                           
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ممــا يعكـــس االتجـــاه التنـــازلي للصـــندوق وضــع االكتـــواري البالتحســن المســـجل فـــي ورحبــت الجمعيـــة العامـــة   -٤
ق يـــحقتالمكاســـب وعلـــى أهميـــة اســـتدامة وشـــددت فـــي هـــذا الصـــدد علـــى ضـــرورة ضـــمان  ١٩٩٩المالحـــظ منـــذ عـــام 

  في األمد الطويل. ٪٣,٥البالغ  السنوي المستهدفالعائد الصندوق لمعدل 
  
تقييمـات بعـض إجـراء وقـف  ن ضـرورةأبشـ مجلس المعاشـات التقاعديـةالجمعية العامة أيضًا توصية  أيدتو   -٥

التقـديرات مـع تتسق التقييمات  بأن فادتأفي ضوء تعليقات لجنة االكتواريين التي  النهج الثنائيالنظام المعتمد على 
التكلفة اإلجمالية للنهج الثنائي التي سيتواصـل رصـدها بـاالقتران مـع في  جندر تو االستشاري  األولية للخبير االكتواري

   كل تقييم اكتواري.
  

  االستثمارات
  
 كـانون األول/ ٣١فـي قيمة الصندوق فـي السـوق  نبأممثل األمين العام المعني باستثمارات الصندوق  أفاد  -٦

مليــارات  ٦,٧فــي التقيــيم وزيــادة قــدرها مليــار دوالر أمريكــي ممــا يمثــل ارتفاعــًا تاريخيــًا  ٥١,٣بلغــت  ٢٠١٣ديســمبر 
كـــانون  ٣١وفـــي مليـــار دوالر أمريكـــي.  ٤٤,٧جلت فـــي العــام الســـابق وبلغـــت دوالر أمريكــي مقارنـــة بالقيمـــة التـــي ُســـ

 عملـة. ٢٣إقليمية و وسبع مؤسسات دولية/ بلداً  ٣٨ موزعة علىلصندوق استثمارات اكانت  ٢٠١٣ديسمبر  األول/
 ٪٣,٥تحقيق الصندوق لمعدل عائد االستثمارات الفعلي المستهدف البالغ وأشار ممثل األمين العام أيضًا إلى أهمية 

الســنوات علــى مــدى  ٪٤إلــى نجــاح الصــندوق فــي تحقيــق عائــد بلــغ معدلــه الفعلــي لفــت النظــر و فــي األمــد الطويــل 
  .٪٠,٥بنسبة  ٪٣,٥البالغ العائد المستهدف معدل مما يفوق الخمسين الماضية 

  
لتعزيـــز اســـتثمارات الصـــندوق والتـــدابير المتخـــذة عـــن وأحاطـــت الجمعيـــة العامـــة علمـــًا بتقريـــر األمـــين العـــام   -٧

الصــــندوق االســــتثماري مالحظــــات مجلــــس المعاشــــات التقاعديــــة الــــواردة فيــــه. وأشــــارت إلــــى تحســــن أداء بالتنويــــع و 
وأثنــــت علــــى نجاحــــه فــــي تحقيــــق أهدافــــه  ٢٠١٣ديســــمبر  كــــانون األول/ ٣١خــــالل الســــنة المنتهيــــة فــــي اإلجمــــالي 

حسب في استثماراته  الواسع النطاقلتنويع أهمية سياسة الصندوق بشأن ااالستثمارية. وشددت الجمعية العامة على 
تناسـب العائـدات مـع  مرتسـماتأسلوبًا موثوقًا لتحسين هذه السياسة إذ تمثل العملة وفئة األصول والمنطقة الجغرافية 

المحتملـة فـرص ال كشـافت األمين العام على مواصـلة استشجعو في حافظة استثماراته في األجل الطويل. المخاطر 
دائم علــى تطبيــق الــالعائــدات مــع المخــاطر والحــرص تناســب  مرتســماتمــع مراعــاة فــي جميــع األســواق،  الســتثمارل

أي معــايير  لمعــايير االســتثمار الرئيســية األربعــة للصــندوقوٕايــالء االعتبــار التــام  الســليمة إلدارة المخــاطراألســاليب 
  .األمان والربحية والسيولة وقابلية التحويل

  
  المسائل الطبية

  
تنفيــذ نظــر مجلــس المعاشــات التقاعديــة فــي تقريــر المستشــار الطبــي وطلــب تقــديم معلومــات إضــافية عــن   -٨
مــديري الشــؤون بعــد التشــاور مــع  ٢٠١٥فــي عــام  ةالمقبلــ دورتــهالجديــدة للحصــول علــى الموافقــة الطبيــة فــي عمليــة ال

أثنـاء دورتـه  ٤١وقرر المجلس النظـر فـي التعـديل علـى المـادة األعضاء في الصندوق. الطبية في جميع المنظمات 
  .٢٠١٦الثالثة والستين في عام 

  
  المسائل اإلدارية

  
 كـــانون األول/ ٣١ المنتهيـــة فـــي ةلســـنلالبيانـــات الماليـــة للصـــندوق علـــى مجلـــس المعاشـــات التقاعديـــة وافـــق   -٩

  .٢٠١٣ديسمبر 
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التقدم المحـرز فـي تنفيـذ النظـام المتكامـل إلدارة عن وضع تقرير العلمًا ب مجلس المعاشات التقاعديةوأحاط   -١٠
المرتبطـة لتعزيـز قـدرات الصـندوق ة الصـندوق عـن الخيـارات المحتملـة نـأما المقـدم مـنالتقرير بـو  المعاشات التقاعدية

  .٢٠١٧-٢٠١٦ للثنائيةظر فيه في سياق مقترحات الميزانية والمزمع النبخدمة العمالء 
  

النظــام األساســي مــن  ٤ووافقــت الجمعيــة العامــة علــى توصــية مجلــس المعاشــات التقاعديــة بتعــديل المــادة   -١١
قواعد ل سالمجلإصدار . وشددت أيضًا على أهمية بالقواعد المالية واإلشارة إليها بوضوحاالحتجاج بهدف للصندوق 

 ضـــمن التقريـــر القـــادممعلومـــات إضـــافية الحصـــول علـــى وأعربـــت عـــن تطلعهـــا إلـــى تـــنظم إدارة الصـــندوق الماليـــة 
  للمجلس.

  
المقتـــرح إضـــافته إلـــى ولـــم توافـــق الجمعيـــة العامـــة علـــى توصـــية مجلـــس المعاشـــات التقاعديـــة بشـــأن الـــنص   -١٢

 شـروط بشـأن الحسـابات مراجعي مجلس المبرم مع االتفاق يبينأن ومفاده من النظام األساسي للصندوق  ١٤ المادة
  .للصندوق اإلداري للنظام مرفق في الصندوق لحسابات السنوية المراجعة

  
  مراجعة الحسابات

  
غيــر مشــفوع بتحفظــات بشــأن رأيــًا أبــدى  الحســابات مراجعــي مجلــسأن أحاطــت الجمعيــة العامــة علمــًا بــ  -١٣

المعـايير المحاسـبية الدوليـة الحـظ أن اعتمـاد و  ٢٠١٣ديسـمبر  كـانون األول/ ٣١البيانات المالية للسنة المنتهيـة فـي 
  البيانات المالية للصندوق.حّسن جودة  ٢٠١٢في عام  للقطاع العام

  
  تصريف الشؤون

  
وعـدة اسـتنتاجات وتوصـيات  ٢٠١٧-٢٠١٦فتـرة لاإلطـار االسـتراتيجي ل التقاعديـةمجلـس المعاشـات اعتمـد   -١٤

  رصد األصول والخصوم.لجنة تقرير واردة في 
  

بيـان المسـاءلة واعتمـد المحدثـة للصـندوق لرقابـة الداخليـة ابسياسـة علمـًا  مجلس المعاشـات التقاعديـةوأحاط   -١٥
  التقاعدية للموظفين وأمناء تلك اللجان.واالختصاصات المنقحة للجان المعاشات المنقح 

  
تعلـــق بإمكانيـــة وضـــع آليـــة لتســـوية توثيقـــة  إعـــدادمـــن أمانـــة الصـــندوق  مجلـــس المعاشـــات التقاعديـــةوطلـــب   -١٦

بشــأن تفســير النظــامين األساســي واإلداري للصــندوق وتتضــمن المنازعــات بــين الصــندوق والمنظمــات األعضــاء فيــه 
  .٢٠١٥في دورته المقبلة في عام قاعدة إدارية ذات صلة لبحثها 

  
  متصلة بالسرية.لا ٤-على إدخال تعديل على القاعدة اإلدارية باء مجلس المعاشات التقاعديةووافق   -١٧
  

مــذكرة طالعهــا علــى حصــيلة تنقــيح اأن يواصــل  مجلــس المعاشــات التقاعديــةوطلبــت الجمعيــة العامــة مــن   -١٨
التـابع لألمـم المتحـدة والصـندوق فـي سـياق تقريـره القـادم الموجـه إلـى مكتـب إدارة المـوارد البشـرية المبرمة بين التفاهم 

  الجمعية العامة.
  

  المتعلقة باالستحقاقات لصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدةاأحكام 
  

 لـنهج وفقـاً  المحسـوبة االسـتحقاقات مبـالغ بمواصـلة الحفـاظ علـىعلمـًا  مجلـس المعاشـات التقاعديـةأحـاط   -١٩
المسـتويات. وطلـب  أو علـى مقربـة مـن تلـك باالستعراض المشمولة للبلدان المستهدفة المستويات عند المحلية العملة
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المحلية وتقديم تقرير سنوي إلى المجلـس. وطلـب  العملة لنهج االستحقاقات وفقاً  حساب من الصندوق مواصلة رصد
  التقارير السنوية عند االقتضاء.بين تظهر خالل الفترة الفاصلة  رىكب تفاوتاتن أي أيضًا التبليغ ع

  
فــي  المحليــة العملــة لــنهج االســتحقاقات وفقــاً  حســاببوقــف  علمــاً  مجلــس المعاشــات التقاعديــةوأحــاط   -٢٠

  األرجنتين.
  

عكـس للمعاشات التقاعدية الصـغيرة بهـدف التعديل المتصل بالتسوية الخاصة وافقت الجمعية العامة على و   -٢١
فيمـــا يتعلـــق بحـــاالت انتهـــاء الخدمـــة فـــي  ٪١٠تســـوية مبـــالغ الحـــد األقصـــى للمعاشـــات التقاعديـــة الصـــغيرة بنســـبة 

  أو بعد هذا التاريخ. ٢٠١٦أبريل  نيسان/ ١
  

إلــى  ٥١والمــواد مــن  ٥٠و ٤٦و ٣٣و ٢١وافقــت الجمعيــة العامــة علــى إدخــال تغييــرات فنيــة علــى المــواد و   -٢٢
من النظام األساسي للصندوق وفقًا للمقررات والتعديالت السابقة وأحاطت علمًا بالتعديالت المدخلة على النظام  ٥٣

  ندوق.مع النظام األساسي للص وواءمتهاإلداري التي نقحت النظام اإلداري 
  

  المسائل األخرى
  

المبرمـة بـين الصـندوق بـدعم الجمعيـة العامـة علـى اتفاقـات النقـل الجديـدة  مجلـس المعاشـات التقاعديـةوافق   -٢٣
والمنظمة األوروبية الستغالل السواتل المخصصة لألرصاد الجوية ومركز سواتل االتحاد األوروبي ومعهد الدراسـات 

بســـحب اتفـــاق النقـــل المبـــرم مـــع وأحـــاط كـــل مـــن المجلـــس والجمعيـــة العامـــة علمـــًا التـــابع لالتحـــاد األوروبـــي. األمنيـــة 
  مصرف التنمية األفريقي.

  
اللجنــة اإلداريــة الرفيعــة مــن تقريــر اللجنـة االستشــارية، رحبــت بمبــادرة  ١٠وٕاذ ذّكـرت الجمعيــة العامــة بــالفقرة   -٢٤

إلـــى وأعربـــت عـــن تطلعهـــا فريـــق عامـــل معنـــي بالتـــأمين الصـــحي بعـــد انتهـــاء الخدمـــة المتمثلـــة فـــي إنشـــاء المســـتوى 
  نتائج الفريق في دورتها السبعين.الحصول على معلومات عن 

  
يوليـــو  تمـــوز/ ٢٤إلـــى  ٢٠مـــن فـــي الفتـــرة  ٢٠١٥أن يعقـــد دورتـــه لعـــام  مجلـــس المعاشـــات التقاعديـــةوقـــرر   -٢٥
ــــي ــــة فــــي  ف ــــف. وســــتنظم دورة تدريبي ــــد اجتمــــاع  تمــــوز/ ١٧جني ــــة يوليــــو ويعق فــــي الفريــــق العامــــل المعنــــي بالميزاني
فـي  ٢٠١٦الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اقتراحها استضـافة دورتـه لعـام وشكر المجلس يوليو.  تموز/ ١٦و ١٥

  فيينا.
  

للجنـة الخامس والتسعين بعـد المائـة ين محضر االجتماع تسالمجلس المعاشات التقاعدية في دورته  واعتمد  -٢٦
      .٢٠١٣قد في تموز/ يوليو الذي ع الدائمة
   الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء

  
  .المعلومات الواردة في هذه الوثيقةب علماً  اإلحاطة إلى مدعوة الصحة جمعية  -٢٧
  
  

=    =    =  


