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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  واإلداري للصـــندوق المشـــترك للمعاشـــات التقاعديـــة علـــى النظـــامين األساســـي التقاعدي
التـي ناقشـها الرئيسـية هـذه الوثيقـة المسـائل  لخـصلموظفي األمم المتحدة لموافقة الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة. وت

) واإلجــراءات التــي اتخــذتها ٢٠١٦تمــوز/ يوليــو  ٢٢-١٤( ســتينوال ثالثــةالمجلــس المعاشــات التقاعديــة فــي دورتــه 
  ١صدد.هذا الفي الجمعية العامة 

  
  المسائل االكتوارية

  
 فــي ٪٠,١٦فائضــًا قــدره الــذي بــّين حصــيلة التقيــيم االكتــواري للصــندوق  مجلــس المعاشــات التقاعديــةالحــظ   -٢

 ٪٠,٧٢ البــالغبــالعجز مقارنــة  ٢٠١٥كــانون األول/ ديســمبر  ٣١ التقاعــدي فــي األجــر الــداخل فــي حســاب المعــاش
متتاليـة ثنائيـات بعـد ثـالث  وكـان هـذا أول تقيـيم اكتـواري يبـين فائضـاً  ٢٠١٥ لعـامالتقيـيم االكتـواري الذي كشف عنه 

 الحصــول علــىاالشــتراكات. والحــظ مجلــس صــندوق المعاشــات التقاعديــة أهميــة مواصــلة تبلــغ عــن نقــص فــي معــدل 
لضـمان قـدرة الصـندوق علـى الوفـاء بالتزاماتـه  ٪٣,٥بنسـبة علـى المـدى الطويـل والمقـدر معدل العائد السنوي الـالزم 
  ييم.االتجاه التصاعدي في نتائج التق لتالفي ارتدادقصير المدى الفي المستقبل، وكذلك على 

  
  االستثمارات

  
 كـــــانون األول/ ٣١فـــــي قيمـــــة الصـــــندوق  نبـــــأممثـــــل األمـــــين العـــــام المعنـــــي باســـــتثمارات الصـــــندوق  أفـــــاد  -٣

بلـغ  قياسـياً  منـذ أن سـجل الصـندوق رقمـاً  اً طفيف انخفاضاً  مليار دوالر أمريكي مما يمثل ٥٢‚١بلغت  ٢٠١٥ ديسمبر
. وباإلضــافة إلــى ذلــك، تجــاوز الصــندوق هدفــه ٢٠١٤/ ديســمبر كــانون األول ٣١دوالر أمريكــي فــي  مليــار ٥٢,٨

 كـانون األول/ ٣١حتـى  الماضـية ٥٠و ٢٥و ٢٠ ـالسـنوات الـعلـى مـدى على المـدى الطويـل الخاص بمعدل العائد 
   أمريكي. الرمليار دو  ٥٤,٣ نحو ٢٠١٦ ديسمبر كانون األول/ ٣١. وبلغت قيمة الصندوق في ٢٠١٥ديسمبر 

  
ووافق على مالحظـات لجنـة  ٢٠١٦لعام  ببيان سياسات االستثمارعلمًا  التقاعديةمجلس المعاشات  وأحاط  -٤

   األصول والخصوم بشأن تلك الوثيقة. رصد

 .)٢٠١٦( ٧١/٢٦٥قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ١                                                           
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الغــش محاربــة  االســتثمارات بشــأنبمســودة سياســات شــعبة  لمــاً عوأحــاط  لتقاعديــةاونظــر مجلــس المعاشــات   -٥
  دادها استجابة لتوصيات الجمعية العامة.تم إع والتي

  
تحقيــق أهميــة علــى وشــددت  وأعربــت الجمعيــة العامــة عــن قلقهــا إزاء تــدني االســتثمار علــى المــدى القريــب  -٦

   في هذا الصدداألمين العام  وطلبت من. على المدى البعيد ٪٣,٥الصندوق لمعدل العائد السنوي المستهدف والبالغ 
مــن خــالل التقــارير القادمــة عــن اســتثمارات ي للصــندوق وتقــديم التقــارير حيالــه داء االســتثمار األبــذل الجهــود لتحســين 

  .الصندوق
  

  المسائل الطبية
  
 النظــام مــن ٤١ المــادة بتعــديل التقاعديــة المعاشــات صــندوق مجلــس توصــية علــى العامــة الجمعيــة ووافقــت  -٧

  .الصندوق في للمشاركةكشرط " توظيفلل مناسب" الطبي المعيار اعتماد عكستل للصندوق األساسي
  

  المسائل اإلدارية
  
 كـــانون األول/ ٣١ المنتهيـــة فـــي ةلســـنلالبيانـــات الماليـــة للصـــندوق علـــى مجلـــس المعاشـــات التقاعديـــة وافـــق   -٨

  .٢٠١٥ديسمبر 
  
ستصبح  يفي القواعد المالية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية والت التقاعديةمجلس المعاشات  ونظر  -٩

  جزءًا من قواعده اإلدارية واعتمادها.
  

 وأثنـى. لمعاشـاتا إلدارة المتكامـل نظـامال مشـروع تنفيذ في بالنجاح علماً  التقاعدية المعاشات مجلس وأحاط  -١٠
 بــأن وأوصــى المعقــد، المشــروع هــذا بشــأن وموظفيــه الصــندوق إدارة عمــل علــى التقاعديــة المعاشــات صــندوق مجلــس
 الحاليـة الخدمـة انتهـاء حـاالت ضـوء فـي وٕادارتهـا وتخطيطهـا الصـندوق بخطـط للتنبـؤ جهودهـا الصندوق إدارة تكثف

 التـدابير السـتكمال جديدة عمل فرقة إنشاء إلى الداعي باالقتراح أيضاً  التقاعدية المعاشات مجلس ورحب. والمتوقعة
 مــع بالتعــاون النهايــة إلــى البدايــة مــن واســتعراض العمليــة ،حــاالت المتــأخرةال لمعالجــة اتخاذهــا يجــري التــي المحــددة

  .الصندوق في األعضاء المنظمات
  

 التنظيمـي والهيكـل الـوظيفي المـالك اسـتعراض فـي الـواردة االقتراحـات فـي التقاعديـة المعاشـات مجلس نظر  -١١
 أنشــطة واســتعراض") بالكامــل المكاتــب اســتعراض(" المتحــدة األمــم لمــوظفي التقاعديــة للمعاشــات المشــترك للصــندوق

 فـــي المقترحـــة الهيكليـــة والتغييـــراتتقـــدم المـــوارد المطلوبـــة الالزمـــة  أن الصـــندوق أمانـــة إلـــى وطلـــب العمـــالء، خدمـــة
 خطـة علـى أيضـاً  التقاعديـة المعاشـات مجلـس ووافـق. بغـرض استعراضـها ومناقشـتها الصـلة ذات الميزانيـة مقترحـات
  .الخدمة انتهاء حاالت عدد فيالمفاجئة  الزيادة واجهةلم التنفيذي الرئيس لبَ قِ  من المقدمة العمل

  
 مواصــلة ضــرورة علـى وشــددت المعاشـات، إلدارة المتكامــل النظـام تنفيــذ فـي بالنجــاح العامـة الجمعيــة ورحبـت - ١٢

 واللجنــــة المتحــــدة، األمــــم حســــابات مراجعــــي مجلــــس مالحظــــات مراعــــاة مــــع الكامنــــة، للتحــــديات للتصــــدي الجهــــود
  .هماالمتحدة وتعليقاتهما وتوصيات لألمم التابعة والميزانية اإلدارة لشؤون االستشارية

  
 الجــــدد المســــتفيدين بعــــض اســــتالم فــــي التــــأخر اســــتمرار إزاء الشــــديد قلقهــــا عــــن العامــــة الجمعيــــة وأعربــــت  -١٣

 الخطـوات التقاعديـة المعاشـات صـندوق مجلـس اتخـاذ ضـرورة مجـدداً  وأكـدت الصـندوق، مـنللمدفوعات والمتقاعدين 
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 تقريـره سـياق فـي حدثـةم معلومـات المجلـس يقـدم أن وطلبـت رالتـأخ اهـذ ألسباب الصندوق معالجة لضمان المناسبة
  .المقبل

  
 في وأسرهم والمتقاعدين المستفيدين يضع قد السداد في رالتأخ أن القلق بمزيد من العامة الجمعية والحظت  -١٤

 منظومــة فــي التنفيــذيين الرؤســاء مجلــس رئــيس بوصــفه العــام، األمــين مــن الصــدد هــذا فــي توطلبــ ،صــعبةأوضــاع 
 ذلـــك فـــي بمـــا المناســـبة، الخطـــوات اتخـــاذ إلـــى األعضـــاء المنظمـــات رؤســـاء دعـــوة بالتنســـيق، المعنـــي المتحـــدة األمـــم

  .ألوضاعالتسوية  والمتقاعدين الجدد لمستفيدينباالخاصة  المعلومات بتجهيز التعجيل
  

 التبســيط فــرص تحديــد هــدفب النهايــة إلــى البدايــة مــن العمليــة اســتعراض نتــائج إلــى العامــة الجمعيــة وتتطلــع  -١٥
 مجلــس مــن الصــدد هــذا فــي وطلبــت الصــندوق، فــي األعضــاء المنظمــات مــع بالتعــاون العمليــة، مراحــل جميــع خــالل

تـــي يـــتم ال التـــدابير أن يبلـــغ عـــنو  ،االســـتعراضلعمليـــة  األولويـــة الصـــندوق عطـــيي أن التقاعديـــة المعاشـــات صـــندوق
  .المقبل المجلس تقرير في تحديدها تمي اختناقات أي لمعالجة اتخاذها

  
 إلـــى ينـــاير/ الثـــاني كـــانون ١ مـــن لفتـــرةفـــي ا إضـــافية مؤقتـــة وظـــائف تســـع إنشـــاء العامـــة الجمعيـــة وقـــررت  -١٦
   لثنائيــــــةفــــــي ا المؤقتــــــة ات العامــــــةللمســــــاعد إضــــــافي اعتمــــــاد علــــــى ووافقــــــت ،٢٠١٧ ديســــــمبر/ األول كــــــانون ٣١

  .٢٠١٧-٢٠١٦ التي يتم توفيرها في الثنائية الموارد مجموع زيادة على وافقتكما  ،٢٠١٧-٢٠١٦
  

  مراجعة الحسابات
  

 واالســتنتاجات النتــائج يــوجز الــذي الحســابات مراجعــة لجنــة تقريــر التقاعديــة المعاشــات مجلــس علــى عــرض  -١٧
  .فيه الواردة التوصيات ذلك في بما التقرير، التقاعدية المعاشات مجلس وأيد. للجنة الرئيسية

  
 المراجعـــة أنشـــطة عـــن خـــدمات المراقبـــة الداخليـــة مكتـــب بتقريـــر علمـــاً  التقاعديـــة المعاشـــات مجلـــس وأحـــاط  -١٨

  .٢٠١٦ ويوني/ حزيران ٣٠ في المنتهية للسنة لصندوقا لحسابات الداخلية
  

  تصريف الشؤون
  

 بتقريـر علمـاً وأحاط  ٢٠١٩-٢٠١٨فترة للللصندوق  اإلطار االستراتيجي مجلس المعاشات التقاعديةاعتمد   -١٩
  .٢٠١٥-٢٠١٤ للفترة االستراتيجي اإلطار مؤشرات بشأن األداء

  
 اعتمـــدو التقريـــر الـــذي أعدتـــه لجنـــة رصـــد األصـــول والخصـــوم علـــى مجلـــس المعاشـــات التقاعديـــة. وعـــرض   -٢٠

  توصيات اللجنة. في ذلكمجلس المعاشات التقاعدية التقرير بما 
  

المتعلقة  الطعن إجراءات على المقترحة للتغييرات التدريجي التنفيذ التقاعدية المعاشات صندوق مجلس وأيد  -٢١
  .لصندوقبا اللوائح والقواعد الخاصة على تعديل أي تطلبت والتي لن ،٢٠١٧ عام من ابتداءً  ،بالصندوق

  
  المتعلقة باالستحقاقات لصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدةاأحكام 

  
 تسـوية نظـام مـن ٢٦ الفقـرة بتعديل التقاعدية المعاشات صندوق مجلس توصية على العامة الجمعية وافقت  -٢٢

 اسـتحقاقات مبـالغ نشـأيس ،وضـع السـابقال إلـى عـادةاإل حالـة فـي أنه تعكس بحيث الصندوق في التقاعدية المعاشات
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 أســعارمتوســط  باســتخدام ســابقال إلــى الوضــع إعــادة تــاريخ مــن اعتبــاراً  المحليــة العملــة لــنهج محســوبة وفقــاً  ةجديــد
  .التاريخ ذلك في المنتهية شهراً  ٣٦ ـالالصرف في 

  
 لـنهج وفقـاً  المحسـوبة االسـتحقاقات مبـالغ بمواصـلة الحفـاظ علـىعلمـًا  مجلـس المعاشـات التقاعديـةأحـاط   -٢٣

  المستويات. أو على مقربة من تلك باالستعراض المشمولة للبلدان المستهدفة المستويات عند المحلية العملة
  

 تقنـي تعـديل إدخـال علـى بالعمـل التقاعديـة لمعاشاتال صندوق مجلس توصية على العامة الجمعية ووافقت  -٢٤
  .لوائحال من ٢٤ المادة على

  
 التنفيـــذي الـــرئيس إلـــى تعليمـــات بإصـــدار االتصـــال فريـــق توصـــية علـــى التقاعديـــة المعاشـــات مجلـــس ووافـــق  -٢٥

ـــة المبـــادئ بتنقـــيح للصـــندوق ـــة االســـتحقاقات( ٣٥و ٣٤ المـــادتين بتطبيـــق يتعلـــق فيمـــا للتنفيـــذ التوجيهي  مـــن) الزوجي
  .المتحدة ألمما سياسة مع اشىتمي الالئحة،

  
  المسائل األخرى

  
والتسـعين بعـد المائـة سـابع الين محضـر االجتمـاع تسـالالثانيـة و مجلس المعاشات التقاعدية في دورته  اعتمد  -٢٦

  .٢٠١٥قد في تموز/ يوليو الذي ع للجنة الدائمة
  

فــي الفتــرة مــن  ٢٠١٧أن يعقــد دورتــه لعــام  ،وذلــك رهنــًا بالتأكيــد النهــائي، مجلــس المعاشــات التقاعديــةوقــرر   -٢٧
 يـوم الجمعـة الموافـق. وسـتنظم دورة تدريبيـة المقر الرئيسـي لألمـم المتحـدة فـي نيويـورك تموز/ يوليو في ٢٨إلى  ٢٤
  .يوليوتموز/  ٢١
    

   الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء
  

  .بالتقرير علماً  اإلحاطة إلى مدعوة الصحة جمعية  -٢٨
  
  

=    =    =  


