
  
  
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  ٦٦/٣٩ج 
  ٢٠١٣ ريل
 A66/39  

  دية
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مجلـــس المعاشـــات التقاعديـــة أن العجـــز ُيعـــزى بشـــكل رئيســـي إلـــى انخفـــاض العوائـــد  وبوجـــه عـــام، الحـــظ  -٥
علــى عوائــد فعليــة طويلــة األجــل فــي المســتقبل المجنيــة مــن االســتثمارات عمــا هــو متوقــع، وســّلم بأهميــة الحصــول 

  كتوارية المستقبلية.في نتائج التقييمات اال ٪٣,٥بالمعدل المستهدف البالغ 
 
مجلــس الصــندوق علــى ضــرورة تــوخي الحيطــة والحــذر فيمــا يخــص إدخــال أي تغييــرات علــى نظــام  وشــدد  -٦

 الممكنــة التــدابيرفــي  ســينظر فريقــًا عــامالً  أنشــأفقــد  ذلــك، علــى وبنــاءً المعاشــات التقاعديــة لمــوظفي األمــم المتحــدة. 
 ولجنـة للصـندوق، االستشـاري االكتـواري الخبير مع بالتشاور، وذلك الطويل المدى علىالصندوق  استدامة لضمان

 هوّجـو . الصـندوق مجلـس وأمـين الصـندوق، اسـتثماراتالمعنـي ب العـام األمـين وممثل االستثمار، لجنةو  االكتواريين،
 فـي بمـا األجـل، الطويلـة االسـتدامة علـى بـل التكـاليف، خفـض تـدابير علـى التركيـز عـدمإلى  العامل فريقه المجلس

ــقــد و . والخصــوم األصــول وٕادارة االســتثمار وٕادارة ،الحوكمــة ذلــك  إلــى تتطلعــو  بهــذا القــرار العامــة الجمعيــة ترحب
التـي سـتُقّدم فـي  التقـارير سـياق فـي وتوصياته الفريق العامل إليها توصل التي النتائج عن معلومات على الحصول

 للصــندوق االكتـواري الوضـع لمعالجـة ممكـن جهــد كـل بـذل ضـرورة علـى توشــدد ،الصـندوق مجلـسالمسـتقبل إلـى 
   .الطويل المدى علىاستدامته  ضمان أجل من
 

 االستثمارات
 
 االســتثمارات، تضــمن شــرحًا مــوجزاً قــدم ممثــل األمــين العــام المعنــي باســتثمارات الصــندوق تقريــرًا عــن إدارة   -٧

كــانون األول/  ٣١كــانون الثــاني/ ينــاير وحتــى  ١لألجــواء االقتصــادية والماليــة التــي ســادت فــي الفتــرة الممتــدة مــن 
 ، والقرارات المتخذة بشأن االستثمارات وأداء الصندوق.٢٠١١ديسمبر 

  
مليــار  ٣٩,٧إلــى  ٢٠١١ديســمبر  األول/كــانون  ٣١وانخفضــت القيمــة الســوقية اإلجماليــة للصــندوق فــي   -٨

مليــار دوالر أمريكــي. ويمثــل ذلــك انخفاضــًا مقــداره  ٤١,٤دوالر أمريكــي عــن تلــك القيمــة فــي العــام الســابق والبالغــة 
. كمــا أن التباينــات فــي القيمــة الســوقية للصــندوق، والتــي بلغــت أعلــى معــدالتها ٪٤,١مليــار دوالر أمريكــي أو  ١,٧

الشـديدة فـي األسـواق  ، إنمـا تعكـس التقلبـات٢٠١١ مـايو /أيـار فيأمريكي مليار دوالر  ٤٤,٥بمبلغ  على اإلطالق
 .٢٠١١المالية في عام 

  
كمــا  وأعــرب رئــيس لجنــة االســتثمار عــن تأييــده التــام لــردود ممثــل األمــين العــام وشــعبة إدارة االســتثمارات،  -٩

 لتحّلي بمزيج من القوة والصبر والشجاعة.الحظ أن االستثمار في األسواق الحالية المتقلبة يستلزم ا
  

 ٪٣,٥وشددت الجمعية العامة على أهمية تحقيق الصندوق لمعدل العائد السنوي الفعلي المستهدف البالغ   -١٠
علـــى المـــدى الطويـــل، وحثـــت األمـــين العـــام، بوصـــفه المســـؤول المـــؤتمن علـــى اســـتثمارات أصـــول الصـــندوق، علـــى 

جميع األسواق، مع مراعاة سياسات تناسب العائدات طرديًا مع المخاطر  ات فيمواصلة استطالع فرص االستثمار 
والحــرص دائمــًا علــى تطبيــق األســاليب الســليمة إلدارة المخــاطر، ومــع المراعــاة التامــة لمعــايير االســتثمار الرئيســية 

 للصندوق، وهي األمان والربحية والسيولة وقابلية التحويل. األربعة
 

 المسائل الطبية
 
مجلــس المعاشــات التقاعديــة علمــًا بــالتقرير الــذي قدمتــه المستشــارة الطبيــة فيمــا يتعلــق باســتحقاقات  أحــاط  -١١

ديســمبر  كــانون األول/ ٣١إلــى  ٢٠١٠كــانون الثــاني/ ينــاير  ١الممنوحــة خــالل فتــرة الســنتين مــن  العجــز والوفــاة
 سي لحاالت العجز.وناقش مسائل تتعلق بالمشكالت النفسية بوصفها المسبب الرئي ٢٠١١
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وناقش مجلس المعاشات التقاعدية المعيار المقترح لفحوص "اللياقة للعمل" بالنسبة لوظائف معينـة، وأرجـأ   -١٢
بـالنظر  مجلـس. وشـددت الجمعيـة العامـة علـى أن قيـام ال٢٠١٣المقبلة فـي عـام  دورتهالبند لمزيد من المناقشة في 

لألحكــام ذات الصــلة مــن قــرار الجمعيــة  يمتثــل امتثــاًال تامــاً نبغــي أن فــي المعيــار الطبــي للمشــاركة فــي الصــندوق ي
 .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةبشأن  ٦٦/٢٢٩العامة 

  
 ١٠-اءوحـ ٨-اء(ب) وحـ ٦-حـاءمجلـس المعاشـات التقاعديـة التعـديالت التـي ُأدخلـت علـى القواعـد  وأقر  -١٣

عمليات الفترات الفاصلة بين بتمديد  التي تتعلق بتلك التعديالت، من النظام اإلداري وأحاطت الجمعية العامة علماً 
عجــز األطفــال علــى  لعــرض حــاالت الممنوحــة للبــالغين واألطفــال، وٕادراج مواعيــد قصــوىســتحقاقات االاســتعراض 

 لجان المعاشات التقاعدية للموظفين. 
 

 اإلدارية المسائل
 
ديســمبر/  ٣١فتــرة الســنتين المنتهيــة فــي  الماليــة للصــندوق فــيبيانــات المجلــس المعاشــات التقاعديــة  أقــر  -١٤

 .٢٠١١كانون األول 
  

المعـــايير المحاســـبية المعاشـــات التقاعديـــة ، مـــع التقـــدير، بالتقـــدم الهائـــل المحـــرز فـــي تنفيـــذ  مجلـــس وســـّلم  -١٥
 ورحب بالشفافية المتزايدة التي سيتم توفيرها في البيانات المالية المقبلة .  الدولية للقطاع العام،

  
فــي تنفيــذ النظــام المتكامــل إلدارة المعاشــات  وأحــاط المجلــس المــذكور علمــًا بتقريــر الحالــة والتقــدم المحــرز  -١٦

اطر المحدثّـة علـى نطـاق استمرارية تصريف األعمال في الصندوق، وأقـر سياسـة إدارة المخـ التقاعدية وحالة تدابير
 المؤسسة برمتها. 

 
 مراجعة الحسابات

 
مجلس المعاشات التقاعدية توصيات لجنة مراجعة الحسابات بـأن يعتمـد الصـندوق سياسـته المحاسـبية  أيد  -١٧

ر من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، بحيث يضمِّنها التوجيهات الواردة في المعيا ١٢-٣بموجب المعيار 
ينـاير  كـانون الثـاني/ ١المعـايير المحاسـبية الدوليـة اعتبـارًا مـن العتمـاد بأكملهـا، تمهيـدًا  ٢٦المحاسبي الدولي رقم 

، وبـــأن ُتعـــدَّل قـــدر المســـتطاع الـــدورة الزمنيـــة إلعـــداد البيانـــات الماليـــة ومراجعـــة الحســـابات بمـــا يتـــيح للجنـــة ٢٠١٢
قبل إعداد تقريـر اللجنـة السـنوي الـذي ُيقـدَّم إلـى  الحسابات الخارجي وتقريرهجعة الحسابات أن تتلقى رأي مراجع مرا

  مجلس المعاشات التقاعدية.
  

بمشـــروع تقريـــر مجلـــس مراجعـــي الحســـابات وطلـــب مـــن كبيـــر المـــوظفين التنفيـــذيين  وأحـــاط المجلـــس علمـــاً   -١٨
  وممثل األمين العام تنفيذ التوصيات كاملًة.

 
 تصريف الشؤون

 
وطلب من كبير الموظفين التنفيذيين تقديم  ٢٠١٥-٢٠١٤لفترة السنتين  لمجلس اإلطار االستراتيجيأقر ا  -١٩

 الــواردة فــي اإلطــار المنــاظر للفتــرة عــن مؤشــرات اإلنجــاز ٢٠١٣تقريــر إلــى المجلــس فــي دورتــه الســتين فــي عــام 
٢٠١٣-٢٠١٢. 
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النظـام األساسـي  (أ) مـن ٧بموجـب المـادة  وقرر المجلس بالتزكية أن يوصي األمين العام لألمم المتحـدة،  -٢٠
كانون  ١للصندوق، بتعيين السيد سيرجيو آرفيزو في منصب كبير الموظفين التنفيذيين وأمين المجلس، اعتبارًا من 

لفتــرة محــددة مــدتها خمــس ســنوات، وذلــك خلفــًا للســيد برنــارد كوشــيميه الــذي انتهــت واليتــه فــي  ٢٠١٣الثــاني/ ينــاير 
  .٢٠١٢/ ديسمبر كانون األول ٣١
  

الفـرع المتعلـق  اسـتعراض التنفيـذيين المـوظفين كبيرالمجلس/  أمين مجلس المعاشات التقاعدية من وطلب  -٢١
مـن  ةلجنـتلك اللجان، وذلك عقب مشاورات مع كل  بدور ومسؤوليات لجان المعاشات التقاعدية للموظفين وأمانات

المنظمـات األعضـاء، وتقـديم بيـان مـنّقح عـن المسـاءلة إلـى المجلـس فـي دورتـه  لمـوظفي التقاعديـة المعاشاتلجان 
 .٢٠١٣الستين في عام 

  
  المتحدة األمم لموظفي التقاعدية للمعاشات المشترك لصندوقل األحكام الخاصة باالستحقاقات

 
 أمــين وطلــب مــنمجلــس المعاشــات التقاعديــة علمــًا بــالتقرير عــن أحكــام تســوية المعاشــات الصــغيرة  أحــاط  -٢٢

مواصــلة دراســة مســألة التــداخل فــي مبــالغ االســتحقاقات بــين أحكــام المعاشــات  المجلــس/ كبيــر المــوظفين التنفيــذيين
 التقاعدية الصغيرة وأحكام الحد األدنى لالستحقاقات بغية تبسيط العملية.

  
 مـن ٣٥و ٣٤المـادتين ولم يتوصل المجلس إلى إجماع حـول بنـد التحقـق مـن الحالـة االجتماعيـة بموجـب   -٢٣

النظام األساسي للصندوق، وطلب من فريق االتصال تقديم مزيد من التوضيح واإلرشاد اإلداري. وفي الوقت ذاته، 
التوجيهـــات التـــي  علـــى أســـاس ٣٥و ٣٤ينبغـــي علـــى كبيـــر المـــوظفين التنفيـــذيين مواصـــلة عمليـــة تفســـير المـــادتين 

 .٢٠٠٧يد عليها في عام ، كما ُأعيد التأك٢٠٠٦أصدرها المجلس في عام 
  

مجلــس المعاشــات التقاعديــة إلــى أن مســألة اســتخدام المســتحقات مــن المعاشــات التقاعديــة كمصــدر  وأشــار  -٢٤
موظفون احتالوا على المنظمات التي يعملون بها قد ُنوقشت مـن  محتمل لتعويض الخسائر المالية التي تسبب فيها

بشــأن  الجديــدة مكــرراً  ٤٥أقــّر المجلــس المــادة  طاقــه. ونتيجــًة لــذلك، فقــدقبــل وأن المقتــرح الحــالي أضــيق كثيــرًا فــي ن
التصـرف فــي مســتحقات المعــاش التقاعـدي لمشــترك مــا فــي حالـة إدانتــه باالحتيــال ضــد المنظمـة التــي يعمــل لــديها. 

 وُأجيزت هذه المادة الجديدة الحقًا من قبل الجمعية العامة.
  

فــي  قــد قــرر أنــه، االكتــواريين ولجنــة للصــندوق االستشــاري االكتــواري الخبيــروأقــر المجلــس بــأن كــًال مــن   -٢٥
ضوء األثر الخطير الناجم عـن زيـادة طـول العمـر علـى الحالـة االكتواريـة للصـندوق، أن زيـادة سـن التقاعـد العاديـة 

 العـادي التقاعـد سـن زيـادةب قـرار التخـاذ اسـتعداد على المجلس فإن عليه، وبناءً . سيحسن تلك الحالة عاماً  ٦٥إلى 
 لجنـــة المجلـــس وحـــث. ٢٠١٤ ينـــايركـــانون الثـــاني/  ١ أقصـــاه موعـــدمـــن  اعتبـــاراً  الصـــندوقفـــي  الجـــدد للمشـــتركين

 ٦٥ ســن إلــى الخدمــة إلنهــاء اإللزاميــة ســنال رفــععلــى  الصــندوق فــي األعضــاء والمنظمــات الدوليــة المدنيــة الخدمــة
 التقاعــد ســن زيــادةب للمجلــس العامــة الجمعيــة أذنــتو . قالصــندو  فــي األعضــاء المنظمــاتفــي  الجــدد للمــوظفينســنة 
كـانون  ١ أقصـاه موعـد فـيعلـى أن يـدخل القـرار حيـز النفـاذ  الصندوق، في الجدد للمشتركين سنة ٦٥ إلى العادي

 .الخدمة إلنهاء اإللزامية السن في مقابلة زيادةبشأن  العامة الجمعية من بقرار رهناً  ،٢٠١٤ ينايرالثاني/ 
  

بشـأن إعـادة تقـديم اقتـراح السـماح للمـوظفين العـاملين بـدوام جزئـي بشـراء  إجمـاع إلـى المجلس يتوصل لمو   -٢٦
 .سنوات من الخدمة المحسوبة في المعاش التقاعدي

  
وجمهوريـة فنـزويال  كينيـا فـي نهـج العملـة المحليـةوفـق بقرار وقـف دفـع االسـتحقاقات  علماً  المجلس أحاطو   -٢٧

باستمرار اإلبقـاء علـى مبـالغ المعاشـات التقاعديـة بـنهج العملـة المحليـة عنـد المسـتويات  علماً  أحاط كما. البوليفارية
 .المستهدفة أو ما يدانيها بالنسبة للبلدان قيد االستعراض
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علــى و علــى النظــامين األساســي واإلداري للصــندوق  التغييــرات مــنعلــى إدخــال مجموعــة  مجلــسال وافــقو   -٢٨
 التنفيـذيين المـوظفين كبيـر /ن المجلـسأمـي مـنح علىالمجلس  يوافق مل ذلك، ومع. التقاعدية المعاشات تسوية نظام

 .في المستقبل للصندوق اإلداري النظام تعديلسلطة 
 

  األخرى المسائل
 
 ،للجنـة الدائمـة ١٩٣محضر وقائع االجتمـاع المعاشات التقاعدية في دورته الثامنة والخمسين  مجلسأقّر   -٢٩
 .٢٠١١ يوليوتموز/  في قدعُ  الذي

  
 التقاعديــةالمعاشــات  حقــوق لنقــلالجديــدة  اتتفاقــاال ، رهنــًا بموافقــة الجمعيــة العامــة،وأقــّر المجلــس أيضــاً   -٣٠
 .األفريقي التنمية ومصرف الكيميائية األسلحة حظر منظمة معالمبرمة  لصندوقبا
  

 وصـــندوق الدوليـــة المدنيـــة الخدمـــة لجنـــةالتـــي أجرتهـــا  مشـــتركةال دراســـةال تحـــديثب علمـــاً  المجلـــس أحـــاطو   -٣١
 .التقاعدي المعاش حساب بشأن األجر الداخل في التقاعدية المعاشات

  
اســترداد مبــالغ مــن  بشــأن ينالتنفيــذيكبيــر المــوظفين / المجلــس أمــين مــن مقدمــة مــذكرةفــي  مجلــسونظــر ال  -٣٢

للمحكمـة أن ذلـك الطـرف كـان مسـؤوال طرف ثالث يكـون الصـندوق قـد دفعهـا كاسـتحقاقات وفـاة أو عجـز، إذا ثبـت 
 .٢٠١٣عن إصابة المشترك أو وفاته، وأرجأ المسألة إلى دورته المقبلة في عام 

  
 

  الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء
 
 . الوثيقة هذه في الواردة بالمعلومات علماً  تحيط أن إلى مدعوة الصحة جمعية  -٣٣
  
 

=     =     =  


