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تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية 
 لموظفي األمم المتحدة

  
  

  تقرير من المدير العام
  
  

  معلومات أساسية
  
ـــأن إدخال  -١ ــ ــ ــــات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة بشـ ــ ــترك للمعاشــ ـــ ــ ـــندوق المشـ ــ ــع قرارات مجلس الصـــ ــ ــ تخضــ

التعديالت على النظامين األساسي واإلداري للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة لموافقة 
ـــترك الجمعية العامة لألمم  ــ ــندوق المشــ ــ ــها مجلس الصـــ ــ ــية التي ناقشـــ ــ ــائل الرئيســـ المتحدة. وتلخص هذه الوثيقة المســـــ

ــتين ( ــات التقاعدية في دورته الخامســـة والسـ ) واإلجراءات التي ٢٠١٨آب/ أغســـطس  ٣ -تموز/ يوليو  ٢٦للمعاشـ
  ١اتخذتها الجمعية العامة في هذا الصدد.

  
  المسائل االكتوارية

 
ـــبته الحظت الجمعية العامة  -٢ ــ ـــ ــ ــندوق التي أفادت بوجود عجز نســ ــ ـــ ــ ــ ـــيلة التقييم االكتواري األخير للصـ ـــ ــ ـــ حصـ

ــاب المعاش التقاعدي في ٠,١٢ ـــ ــ ـــمبر  ٣١٪ في األجر الداخل في حســـ ــ ـــ مقارنة بفائض  ،٢٠١٧كانون األول/ ديســ
ــار إليه التقييم االكتواري لعام ٠,٤١قدره  ــددت الجمعية العامة على أهمية االســــتمرار على المد٢٠١٥٪ أشــ ى . وشــ

ــنوي الالزم، وهو  ــ ـــ ــ ــ ــــندوق من الوفاء بالتزاماته المالية ٣,٥الطويل في تحقيق معدل العائد الســـ ــ ــ ـــ ــ ٪، لكي يتمكن الصـ
 مستقبًال.

  
  االستثمارات

 
ـــندوق في  -٣ ـــ ــ ــ ـــ ـــندوق بأن قيمة الصــ ــ ــ ـــ ــ ــــتثمارات الصـــ ــ ـــ ــ ــ كانون األول/  ٣١أفاد ممثل األمين العام المعني باســ

ــمبر ــ مليار دوالر أمريكي على القيمة في  ٩,٧يمثل زيادة بمقدار مليار دوالر أمريكي، ما  ٦٤,١بلغت  ٢٠١٧  ديســ
ــة العــــام  ــت نهــــايــ ــمبر  ٣١في  مليــــار دوالر أمريكي ٥٤,٤التي بلغــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــانون األول/ ديســ ــــنــــة ٢٠١٦كــ ــ ــ ـــ ــ . وفي الســ

على معدل العائد الحقيقي  ٪١٢,٧، أي ما يزيد بنسبة ٪١٦,٢، حقق الصندوق عائدًا حقيقيًا قدره ٢٠١٧  التقويمية
 بالدوالر األمريكي.  ٪٣,٥ل المستهدف وهو الطويل األج

 
ـــول  -٤ ــ ــــتثمار أصــــ ــ ـــؤول المؤتمن على اســـ ـــ ــــفته المســـ ــ وأعادت الجمعية العامة تأكيد أن األمين العام يعمل بصـــ

ــتثماراته، وتوزيعها بين األمين العام  منوطلبت الصـــندوق،  ــواق أن يواصـــل تنويع اسـ ــواق المتقدمة النمو واألســ األسـ
 الصــندوق والمســتفيدين منه. وطلبت أيضــاً ة، حيثما كان ذلك يخدم مصــالح المشــتركين في النامية واألســواق الناشــئ

األمين العام أن يكفل توخي الحذر في تنفيذ القرارات المتعلقة باســتثمارات الصــندوق في أي ســوق، مع المراعاة  من
 قابلية التحويل.التامة لمعايير االستثمار الرئيسية األربعة وهي السالمة والربحية والسيولة و 
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  المالية المسائل
 
ــدر رأياً  -٥ غير مشــــفوع بتحفظات بشــــأن البيانات  الحظت الجمعية العامة أن مجلس مراجعي الحســــابات أصــ

ــنة المنتهية في  ــندوق عن الســـ ـــمبر  ٣١المالية للصـــ ، وأكدت أهمية تنفيذ أمانة الصـــــندوق ٢٠١٧كانون األول/ ديســ
ــب،  ــ ــ ـــابات بالكامل وفي الوقت المناســـ ــ ـــ ــيات مجلس مراجعي الحسـ ـــ ــ ــندوق وأمين المجلس لجميع توصــ ــ ــ ومجلس الصـــ

 ي يقدم إلى الجمعية العامة.واإلبالغ عن ذلك في التقرير المقبل الذ
 
 المعلقةوحثت الجمعية العامة مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية على معالجة جميع المسائل  -٦

ـــحة، وطلبت  ــ ــ ـــ ـــندوق إجراء تقييم  منمع تحديد غايات وأهداف مرحلية واضـــ ـــ ــ ــ ــتقلالصـــ ــ ــ ـــ ــ للنظام المتكامل إلدارة  مســ
 ، واإلبالغ عن ذلك في سياق تقريره المقبل.المعاشات التقاعدية في حدود الموارد المتاحة

 
ـــات التقاعدية في إدخال تغييرات على العملية الخاصــــة بميزانية  -٧ ـــندوق المشــــترك للمعاشـ ونظر مجلس الصـ

ــندوق وطلب  ــ ــ ــاس تجريبي، بدءًا من ميزانية عام  منالصـ ــــ ـــنوية على أسـ ــ ــندوق اقتراح ميزانية ســ ــ . ورأى ٢٠٢٠الصـــ
ــأنه أن يعزز المجلس أن هذا التغيير المقترح  عملية الميزنة  في مرونةالفي شــــكل ميزانية الصــــندوق ودورتها من شــ

ــابًا وأ ــ ــ ــد اقتضـــ ــ ـــ ـــتثناء فائدة عظموأن يجعل وثائق الميزانية أشــ ـــ ـــدد، وافقت الجمعية العامة على االســـ ــ ــ . وفي هذا الصــ
لى ســـنة واحدة، على (ب) من النظام األســـاســـي للصـــندوق لتغيير فترة الميزانية من ســـنتين إ١٥دخل على المادة المُ 

ن العام لكي تنظر فيه الجمعية العامة في دورتها يأساس تجريبي، رهنًا بنتائج استعراض المتابعة الذي سيجريه األم
 السابعة والسبعين.

  
  مسائل مراجعة الحسابات

 
ـــابات واعتمد  -٨ ــات التقاعدية عن تقديره لتقرير لجنة مراجعة الحسـ ــترك للمعاشــ ــندوق المشــ أعرب مجلس الصــ

 عددًا من توصياته. 
 
علمًا بتقرير مجلس مراجعي الحسابات وأعرب عن  المشترك للمعاشات التقاعدية وأحاط مجلس الصندوق -٩

ـــابات أنارتياحه إلى  ــ ـــندوق. كما أعرب عن  ُنظر فيه التقرير النهائي لمراجعة الحســ ألول مرة في دورة مجلس الصــــ
 ، وأحاط به علمًا. ٢٠١٨حزيران/ يونيو  ٣٠تقديره لتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن السنة المنتهية في 

 
ــندوق -١٠ ــترك للمعاشـــات التقاعدية ونظر مجلس الصـ ــابات مكتب خدمات  المشـ في مســـّودة تقرير مراجعة حسـ

ــيات وطالب  ــندوق الردود على التوصــ ــندوق. وقدم مجلس الصــ ـــؤون للصــ ــريف الشـ الرقابة الداخلية بشــــأن هيكل تصــ
ـــأ فريق ابإدراجه ــ ـــ ــ ـــ  عامالً  اً في التقرير الختامي لمكتب خدمات الرقابة الداخلية المقدم إلى الجمعية العامة. كما أنشـــ

 ن المسائل المتعلقة بتصريف الشؤون. للنظر في عدد م
 

  مسائل تصريف الشؤون
 

ــات التقاعدية قُ  -١١ ــندوق المشــــترك للمعاشــ ــب نائب األمين/ مضــــى مجلس الصــ ــحين لمنصــ دمًا في تقييم المرشــ
نائب الرئيس التنفيذي الذين حددهم فريق البحث. وكان المرشـــح الموصـــى به لهذا المنصـــب قد ســـحب ترشـــحه بعد 

 ذلك.
 

الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية أيضًا إنشاء لجنة لتخطيط تعاقب الموظفين لمساعدة وقرر مجلس  -١٢
ــية األمين العام  علىالمجلس  ــ ــ ــ ـــ ـــ ــيما الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي، لتوصـ ـــ ــ ـــ ــ ــ اختيار كبار الموظفين، والسـ

ـــتراتيجي طويل ـــ ــبين، والّتباع نهج اســ ــ ــ ــع منهجيات التقييم لكال المنصــ ــ ـــ األجل إزاء التخطيط لتعاقب  بتعيينهم، ولوضـ
ـــًا تنفيذيًا  ــ ـــيدة جانيس َدن لي رئيســـ ـــ ــندوق. وعّين األمين العام بعد ذلك الســ ـــ ـــتويات الرفيعة للصـــ ــ الموظفين على المســـ

 . ٢٠١٩كانون الثاني/ يناير  ١باإلنابة في 
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ـــات التقاعدية على أن يكفل التخطيط  -١٣ ـــترك للمعاشـ ــندوق المشـ المناســــب وحثت الجمعية العامة مجلس الصــ
ـــبي الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي، من أجل إتاحة الوقت  ــ ـــ ــ ـــ والمالئم التوقيت لتعاقب الموظفين في منصــ

 عملية اختيار تنافسية تستند إلى إجراءات محددة مسبقًا تضمن النزاهة واإلنصاف.جراء الكافي إل
 

ـــيات مكتب خدمات الرقابة الد -١٤ ــ ـــ ــ ــ ــــندوق وأحاطت الجمعية العامة علمًا بتوصـــ ــ ــ ـــ ــ اخلية وتعليقات مجلس الصــ
ــندوق. وأحاطت  ــؤون في مجلس الصــ ــريف الشــ ــات التقاعدية عليها فيما يتعلق بمراجعة هيكل تصــ ــترك للمعاشــ المشــ
ــترك للمعاشـــات التقاعدية وأمين  ــندوق المشـ الجمعية العامة علمًا أيضـــًا بالدور المزدوج الحالي للرئيس التنفيذي للصـ

ـــ ــ ـــ ــتعاضـــ ــ ـــ ــ ــندوق، وقررت االســ ــــ ــ ــ ـــاه كانون الثاني/ يناير مجلس الصـ ــ ــ ـــ ، عن الوظيفة القائمة ٢٠٢٠ة، في موعد أقصـ
بوظيفتين منفصلتين ومستقلتين، وهما "مدير استحقاقات المعاشات التقاعدية" و"أمين الصندوق المشترك للمعاشات 

 التقاعدية".
 

ريقًا عامًال كي وأحاطت الجمعية علمًا كذلك بأن مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية قد أنشأ ف -١٥
يتولى النظر في المســـائل الخاصـــة باالشـــتراك والتناوب والتمثيل العادل في المجلس واســـتعراض عدد من العناصـــر 

ــية التي  منالمتعلقة بتلك المســـائل. وطلبت  ــترك للمعاشـــات التقاعدية أن يقدم النتائج الرئيسـ ــندوق المشـ مجلس الصـ
 ن دورتها الرابعة والسبعين.يتمخض عنها االستعراض في الجزء الرئيسي م

 
ــددت الجمعية العامة على أن يظل مكتب خدمات الرقابة الداخلية الهيئة الوحيدة التي تزاول الرقابة  -١٦ ــ ـــ ــ ــ ـــ وشـ

ــدد أن إجراء أي تغيير في تلك الوالية يظل من  ـــ ــ ــتثماراته، وأكدت في هذا الصــ ـــ ــ ــندوق واســ ــ ـــ الداخلية على أمانة الصــ
ــــالحيات الجمعية العامة  ــ ــ ـــ ــراً صــ ـــ ــ ــ ــندوق مجلس. وحثت حصــــ ــ ـــ ــ ــ ـــات التقاعدية على تحديث  الصــ ــ ــ ـــ ـــترك للمعاشـــ ـــ ـــ ــ المشــ

 من القواعد المالية للصندوق وفقًا لذلك. ١-حاء  القاعدة
 

ـــرية  -١٧ ـــ ــتعراض األحكام الواردة في اإلعالن المتعلق بالسـ ــ ـــًا على اســـ ــ ــــجعت الجمعية العامة المجلس أيضــ ــ وشـ
اإلعالن؛ التي ينبغي فيها اســـتخدام وتضـــارب المصـــالح، من أجل وضـــع إجراءات للتشـــغيل الموحد بشـــأن الظروف 

 واإلبالغ في التقرير المقبل للمجلس عن التقدم المحرز في هذا الصدد.
 

أمانة الصندوق مواصلة العمل من أجل تحقيق هدف تجهيز االستحقاقات في  منوطلبت الجمعية العامة  -١٨
ــــون  ــ ــ ــول على أحدث  اً يوم ١٥غضــــ ــ ـــ ــ ـــدد إلى الحصـــ ـــ ــ ــ من أيام العمل للحاالت القابلة للتجهيز، وتتطلع في هذا الصــ

 سياق التقرير المقبل لمجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية. المعلومات في 
 

ـــوء على أهمية  -١٩ ــلطت الضــ ــ ــة لوظائف الدعم، وسـ ـــصـــ ــبة الموارد المخصــ ــ وذّكرت الجمعية العامة بارتفاع نسـ
ــــد الوث ـــتخدام الموارد الرصــ ــ ــندوق، وطلبت يق السـ ــ  منوتوزيعها، بما في ذلك الموارد المؤقتة، على نطاق أمانة الصــ

ــندوق  ــ ــــندوق تلك الموارد وفقًا مجلس الصـ ــتخدام أمانة الصـ ــ ــد لكفالة اسـ ــات التقاعدية تعزيز الرصـــ ـــترك للمعاشـــ المشــ
 الجمعية العامة.لقرارات 

  
  المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة األحكام المتعلقة باالستحقاقات للصندوق 

 
أحاط مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية علمًا بالتقرير الخاص برصد أثر التقلبات في أسعار  -٢٠

صــرف العمالت على اســتحقاقات المعاشــات التقاعدية للصــندوق، وقبل اقتراح تقديم التقرير كل ســنتين إال في حال 
 حدوث تغّير كبير في الوضع يتطلب تقليص دورة اإلبالغ. 
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ـــندوق المشــــترك  وأحاط مجلس -٢١ ــأن  للمعاشــــات التقاعديةالصـ ــية لجنة الخدمة المدنية الدولية بشــ علمًا بتوصــ
ــاب المعــاش التقــاعــدي للموظفين من الفئــة الفنيــة والموظفين من فئــة  ــ ـــ ــ ـــ ــ التغييرات المتعلقــة بــاألجر الــداخــل في حســ

ــــات التقاع ــ ـــ ــ ــ ــندوق المعاشــ ــ ـــ ــ ــ ـــ دية وٕادارته في األجل الخدمات العامة، وباألثر المحدود لهذه التغييرات على تمويل صـ
 الطويل. 

 
ونظر مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية في طلب استعراض أحكام ضم مدة الخدمة السابقة  -٢٢

من النظام األســاســي. ومراعاة لقرار جمعية الصــحة الســابق بعدم النظر في أي مقترحات أخرى  ٢٤بموجب المادة 
ــات  ـــتحقاقات المعاشـــ ـــين اســ ــأن تعزيز أو تحســ ــ ــــائل الواردة في قرارها بشـ ـــأن المسـ التقاعدية إلى حين اتخاذ إجراء بشــ

القاضــي بالعدول عن بعض التغييرات المتعلقة باالســتحقاقات التي ُأجريت بوصــفها تدابير  ٢٠٠٢الصــادر في عام 
ـــتر  ــ ــ ـــ ــ ــماح باســ ـــ ــ ــ ـــ ـــة للخيارات الممكنة للســ ــ ــ ـــ ـــ داد لتوفير التكاليف، قرر المجلس أن يقوم األمين/ الرئيس التنفيذي بدراسـ

ــة في دورته القادمة في  ـــ ـــُتعرض الدراســ ـــ ــندوق. وسـ ــ ــ ــتحقاقات التقاعد المؤجلة دون أن تترتب أي تكلفة على الصـ ــــ اسـ
 .٢٠١٩  عام

 
ــندوق ووافقت على التعديالت المقترح  ٤وقررت الجمعية العامة تعديل المادة  -٢٣ ـــ ـــي للصــ ــاســــ ــ من النظام األســـ

مجلس الصـــندوق  منوق. وطلبت الجمعية العامة من النظام األســـاســـي للصـــند ٤٦و ٣٢و ٣٠إدخالها على المواد 
ـــات  ـــ ــ ــترك للمعاشــ ـــ ـــ ــلة تحليل أثر التعديالت المقترح إدخالها على المادتين  التقاعديةالمشــ ــ ــ من النظام  ٤٨و ٦مواصــــ

 األساسي للصندوق واإلبالغ بشأنه في سياق التقرير القادم.
  

  المسائل اإلدارية
 

بكافة مراحله والممتدة من انتهاء الخدمة إلى الحصول  ُعرضت الدروس المستفادة من االستعراض الشامل -٢٤
ـــتحقاقات، الذي ُأجري في عام  ـــ ــ ــ ــــاء/ الكيانات المعنية  ٢٠١٧على االســ ــ ـــ بالتعاون مع خمس من المنظمات األعضـــ

ـــات التقاعدية علمًا مع التقدير بالتقرير الخاص بالحالة الراهنة  ـــترك للمعاشـ ـــندوق المشـ باإلبالغ. وأحاط مجلس الصـ
 التصاالت الخاصة بأمانة الصندوق.كنولوجيا المعلومات والُنظم ت

 
وقرر مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية أال ُيعّدل آلية المدفوعات المؤقتة القائمة حاليًا وطلب  -٢٥
 الصندوق إبالغ المنظمات األعضاء بشأن الحاالت التي لم ُيبت فيها بعد.  من
  

  أخرى مواضيع
 

ـــدرت عن محكمة األمم  -٢٦ ــ ـــات التقاعدية علمًا بالقرارات التي صـــ ــ ــترك للمعاشـــ ـــ ــ ــندوق المشـ ـــ ــ أحاط مجلس الصـ
ـــة  ــ ـــر الجلســ ــ ــتين، واعتمد محضــ ـــ ــتئناف منذ دورتها الرابعة والســ ــ ــ للجنة الدائمة التي ُعقدت في  نالمائتيالمتحدة لالسـ

 خالل دورتها الرابعة والستين. ٢٠١٧  تموز/ يوليو
 

ــندوق الم -٢٧ ــترك للمعاشــــات التقاعدية، رهنًا بالتأكيد النهائي، عقد دورته لعام وقرر مجلس الصــ في  ٢٠١٩شــ
ـــًال عن ذلك، ُيعتزم عقد اجتماع  ٢٦إلى  ٢٢مكتب األمم المتحدة في نيروبي في الفترة من  ــ ــ ـــ ــ ــ تموز/ يوليو. وفضـ

مشترك للمعاشات تموز/ يوليو. وأحاط مجلس الصندوق ال ١٩تموز/ يوليو ودورة تدريبية في  ١٨للجنة الدائمة في 
ــتين في عام  ــ ــابعة والســـ ــ ـــاد الجوية لعقد دورته الســـ ــًا بدعوة المنظمة العالمية لألرصــــ ــ في  ٢٠٢٠التقاعدية علمًا أيضـــ

 .٢٠١٩اريخ انعقاد الدورة في عام جنيف، وشكرها على ذلك، وسوف يقرر ت
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بقبول انضمام اللجنة ووافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية  -٢٨
ــندوق، اعتبارًا من  ــوية الصــ ــامل للتجارب النووية إلى عضــ ــيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشــ كانون الثاني/  ١التحضــ

ــأن نقل حقوق التقاعد، اعتبارًا من ٢٠١٩يناير  ـــ ــ ـــ ــ ــ ــرف التنمية األفريقي بشـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ، ووافقت على االتفاق الجديد مع مصـ
 .٢٠١٩كانون الثاني/ يناير  ١
 

ــلطت الج -٢٩ ــ ــاءلة وســــ ـــ ــتمرار في كفالة المســـ ــ ــ ــوء على أهمية االســ ـــ ـــمةمعية العامة الضـــ ــ من ِقبل مجلس  الحاســـ
ــــيلية لجميع  ــ ــ ـــ ــ ـــات التقاعدية، وطالبت المجلس بإجراء متابعة تفصــ ــ ـــ ــ ــ ـــترك للمعاشــــ ــ ـــ ــ ــ ــندوق المشـــ ـــ ـــ ــ ــ تنفيذ  جوانبالصـــ

ــــيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية التي وافق عليها  المتعلقةفي ذلك المعلومات   ، بما٧٣/٢٧٤  القرار ــ بتنفيذ توصــ
 الرابعة والسبعين للجمعية العامة. الدورةالمجلس، في سياق التقرير الذي سيقدمه إلى 

  
 

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
 

 .بهذا التقريرجمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا  -٣٠
  
  

=     =     =  


