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     اخلامسةاللجنة
   موجز للجلسة السادسة عشرةحمضر
  ١٠:٠٠، الساعة ٢٠١٣نوفمرب /الثاين  تشرين٨ اجلمعة يف املقر، نيويورك، يوم املعقودة

  
  )فنلندا(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تاالس   السيد     :الرئيس

  السيد مون: نائب رئيس اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية
    

  احملتويات
  

 ٢٠١٥-٢٠١٤امليزانيــة الربناجميــة املقترحــة لفتــرة الــسنتني : عمــال مــن جــدول األ١٣٤البنــد 
  )تابع(

املصروفات اإلداريـة للـصندوق املـشترك للمعاشـات التقاعديـة ملـوظفي األمـم املتحـدة                   
  والتعديالت املدخلة على النظام األساسي للصندوق

لمعاشـــات اآلثـــار اإلداريـــة واملاليـــة املترتبـــة علـــى تقريـــر جملـــس الـــصندوق املـــشترك ل  
  التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة
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  .١٠:٠٥افتتحت اجللسة الساعة   
  

امليزانية الربناجمية املقترحة  :  من جدول األعمال   ١٣٤البند  
  )تابع( ٢٠١٥-٢٠١٤لفترة السنتني 

  
ــصندوق املــشترك للمعاشــات      ــة لل املــصروفات اإلداري

التقاعدية ملوظفي األمـم املتحـدة والتعـديالت املدخلـة      
ــصندوق    ــي للـ ــام األساسـ ــى النظـ  A/68/7/Add.3 (علـ

  )A/68/303 و
اآلثـــار اإلداريـــة واملاليـــة املترتبـــة علـــى تقريـــر جملـــس    

الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم      
  )A/C.5/68/2 (املتحدة

ــسيد أوادي  - ١ ــشترك    (الـ ــصندوق املـ ــس الـ ــيس جملـ رئـ
عــرض تقريــر ): للمعاشــات التقاعديــة ملــوظفي األمــم املتحــدة 

ــة علــى النظــام      ــصندوق املــشترك والتعــديالت املدخل جملــس ال
، فقـــال إن التقريـــر يـــشمل )A/68/303(األساســـي للـــصندوق 

ــسنتني       ــرة الـ ــه لفتـ ــر أدائـ ــصندوق وتقريـ ــدرة للـ ــات املقـ النفقـ
، إىل جانب تقديرات ميزانيته املقترحة للفترة       ٢٠١٣-٢٠١٢
وأوضــــح أن التقريــــر يــــشمل أيــــضا بنــــدا  . ٢٠١٥-٢٠١٤

خمصـــصا يتعلـــق بـــالنظر يف التعـــديالت املدخلـــة علـــى النظـــام  
ــي ل ــن   األساســـ ــارا مـــ ــصندوق اعتبـــ ــانون ٣١لـــ  /األول كـــ

  .٢٠١٣ ديسمرب
وقـــــد بلـــــغ جممـــــوع أصـــــول الـــــصندوق يف هنايـــــة    - ٢

ــام ــون دوالر٤٥ حــوايل ٢٠١٢ ع ــدفوعات  .  بلي وتتجــاوز م
ــددهم      ــالغ ع ــستفيدين احلــاليني الب ــسنوية للم االســتحقاقات ال

شــــخص بليــــوين دوالر، ومـــــن املتوقــــع حبلـــــول     ٦٧ ٠٠٠
  . شخص٨٥ ٠٠٠ستفيدين  أن يتجاوز عدد امل٢٠٢٠ عام
وأعلن أن الصندوق شهد منوا مل يسبق لـه مثيـل علـى               - ٣

 املاضـية، حيـث ازداد عـدد املـشتركني          ١٥ مدى الـسنوات الــ    
ــة يف ســــنويا٣,٨ يف املائــــة، أو ٦٨بنــــسبة  وكــــان .  يف املائــ

مـشترك ومتقاعـد     ١٩٠ ٠٠٠الصندوق خيـدم مـا يقـرب مـن          
وجهــــز . ٢٠١٢ديــــسمرب/ كــــانون األول٣١ومــــستفيد يف 

ــام   ــصندوق يف عــــ ــن   ٢٠١٢الــــ ــرب مــــ ــا يقــــ ــده مــــ  وحــــ
ثقـل عـبء العمـل      مـن   طلب عادي، وعلـى الـرغم        ٥٥ ٠٠٠
وىف مبعايريه للخـدمات بـأن رد علـى الطلبـات يف غـضون               فقد
  .يوما ١٥
وأوضــح أن الــصندوق يعمــل باســتمرار علــى تكييــف   - ٤

ــة وحتــديث     ــة الداخلي ــز إطــاره للرقاب ــه وتعزي ــه وإجراءات عمليات
كنولوجيــا املعلومــات اســتجابة للنمــو املــذهل يف عــدد نظمــه لت

املستفيدين الذين يتلقون اخلدمات، ولطـول أعمـار املتقاعـدين          
ــشديدة التقلــب وتطــور أشــكال خطــط      ــصادية ال ــة االقت والبيئ

يــرتبط  التقاعــد وارتفــاع مــستوى اســتحقاقات الــصندوق ومــا
ف وأضـا . بذلك من مسائل التحوط للوفاء بااللتزامـات املاليـة       

ــددة      ــه املتعـ ــتبدال نظمـ ــى اسـ ــا علـ ــل حاليـ ــصندوق بعمـ أن الـ
ــل إلدارة      ــام موحــد ومتكام ــسجالت بنظ ــظ ال ــز وحف للتجهي
ــة    املعاشــات التقاعديــة، األمــر الــذي سيحــسن الكفــاءة ونوعي

وأشــار إىل أن املــشروع تلقــى تقييمــا ُمرضــيا مــن    . اخلــدمات
مراجعي احلسابات التابعني ملكتب خـدمات الرقابـة الداخليـة،          

ــول     وال ــة حبل ــزال يتقــدم صــوب االكتمــال يف حــدود امليزاني ي
  .٢٠١٥ عام
وملعاجلــــة مــــشكلة تــــدهور النتــــائج خــــالل فتــــرات    - ٥

التقييمات اإلكتوارية السبع السابقة، حيث حتولت مـن فـائض    
املائــة مــن األجــر الــداخل يف حــساب املعــاش  يف ٤,٢٥نــسبته 

ــانون األول ٣١التقاعـــدي يف  ــز  إىل ع١٩٩٩ديـــسمرب /كـ جـ
، ٢٠١١ املائة مـن ذلـك األجـر يف هنايـة عـام            يف ١,٨٧نسبته  

أنــشأ اجمللــس فريقــا عــامال مكلفــا بــالنظر يف التــدابري الواجــب   
ــتدامة الــــصندوق يف األجــــل الطويــــل   ــة اســ ــا لكفالــ . اختاذهــ

وافق اجمللس على استنتاجات الفريق وتوصياته وأُدرجـت         وقد
  .٢٠١٥-٢٠١٤يف تقديرات امليزانية املقترحة للفترة 

http://undocs.org/ar/A/68/7/Add.3�
http://undocs.org/ar/A/68/303�
http://undocs.org/ar/A/C.5/68/2�
http://undocs.org/ar/A/68/303�
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ويتضمن الفرع السادس اإلجراء املوصـى بـأن تتخـذه            - ٦
ــة العامــة ــواري احلــايل   . اجلمعي ويف حــني ال يــربر العجــز اإلكت

اختاذ أية إجراءات فورية أخرى، فمن الـضروري عـدم حتميـل            
الـصندوق أيــة أعبـاء متويليــة أو إداريــة إضـافية كــي ال تتعــرض    

يـة علـى املـدى الطويـل        للخطر قدرته على الوفاء بالتزاماتـه املال      
ــسديد مــدفوعات االســتحقاقات بدقــة ويف       أو قدرتــه علــى ت

  . الوقت املناسب
وأضاف قائال إن اجمللس أنشأ أيضا فريقا عامال معنيـا            - ٧

بامليزانية للنظر يف مقترحـات وردت مـن كـل مـن شـعبة إدارة               
ــا     ــر اجمللـــس الحقـ ــد أقـ ــصندوق، وقـ ــة الـ ــتثمارات وأمانـ االسـ

ــق ال  ويف ســياق املوافقــة علــى الطلبــات   . عامــلتوصــيات الفري
الــواردة يف املقترحــات إلنــشاء وظــائف جديــدة، نظــر اجمللــس  
يف املخـاطر احملتملـة الناشـئة عــن القيـود الـيت يفرضـها االمتثــال       

. لسياسات األمم املتحـدة وإجراءاهتـا املتعلقـة بـاملوارد البـشرية           
ارة وأكد ضرورة حتديث مذكرة التفاهم احلالية مع مكتـب إد          

املوارد البشرية لكفالة توافق أسلوب الـصندوق إلدارة املـوارد           
ــاة      ــتثمارية، ومراعـ ــشغيلية واالسـ ــه التـ ــع احتياجاتـ ــشرية مـ البـ

  . طبيعته املشتركة بني الوكاالت
-٢٠١٢وأعلــن أن جممــوع النفقــات لفتــرة الــسنتني     - ٨

دوالر، وهـو مبلـغ      ١٨٥ ٧٣٠ ٦٠٠  تقدر اآلن مببلغ   ٢٠١٣
دوالر عــن االعتمــاد املوافــق عليــه   ٨ ٣٧٠ ٣٠٠ أقــل مبقــدار

ــالغ ــرة  . دوالر ١٩٤ ١٠٠ ٩٠٠ البــ ــة الفتــ ــال إن ميزانيــ وقــ
 الـــيت وافـــق عليهـــا جملـــس الـــصندوق بلـــغ      ٢٠١٥-٢٠١٤

دوالر، بينمــــا بلــــغ املــــستوى     ١٧٨ ٨٥٢ ٥٠٠ جمموعهــــا 
اإلمجايل للموارد اليت طلبـها اجمللـس لتغطيـة التكـاليف اإلداريـة        

قبـــل إعـــادة تقـــدير التكـــاليف،  دوالر  ٨٨ ٣٨٧ ٦٠٠ مبلـــغ
دوالر باملقارنـة    ٩ ٥٥٢ ٠٠٠ يعكس نقصانا صافيا قـدره     مما

ــسنتني    ــرة الـــ ــادات فتـــ ــزى . ٢٠١٣-٢٠١٢إىل اعتمـــ ويعـــ
االخنفــــاض يف التكــــاليف بــــصورة رئيــــسية إىل ختفيــــضات     

قطــــاع تكنولوجيــــا املعلومــــات نتيجــــة الكتمــــال النظــــام  يف

 وفـورات نامجـة عـن       املتكامل إلدارة املعاشات التقاعدية، وإىل    
  . الكفاءة زيادة
وأشار إىل اقتـراح أمانـة الـصندوق إنـشاء قـدرة تقنيـة                - ٩

جديــدة لتعزيــز قــدرة الــصندوق علــى معاجلــة املــسائل املتعلقــة  
بقدرته على الوفـاء بالتزاماتـه املاليـة وتقـدمي حتلـيالت متكاملـة              

ــرارات   ــاذ القـ ــراض اختـ ــه   . ألغـ ــصندوق أوجـ ــستخدم الـ وسيـ
ــة نقــل املــوظفني املوجــودين   الكفــاءة يف  اهليكــل احلــايل وعملي

واجلمــع بــني مهــامهم حبيــث يتطلــب القــسم اجلديــد وظيفــتني  
ــد      ــة م ــسم برتب ــيس ق ــة رئ ــتني فقــط مهــا وظيف ــة ١-اثن  ووظيف

وباإلضــافة إىل ذلــك . مــساعد فريــق مــن فئــة اخلــدمات العامــة
ــة ف     ــدة حملاســب برتب ــة جدي ــشاء وظيف ــسم ٣-طُلــب إن  يف ق

  .اخلدمات املالية
وفيمـــــا يتعلـــــق بـــــشعبة إدارة االســـــتثمارات، قـــــال   - ١٠
األزمة املالية العاملية وعدم االسـتقرار الـسياسي والكـوارث           إن

الطبيعية أوجدت بيئة عمل صعبة جدا، ولذلك طلبت الـشعبة          
 وظيفـة جديـدة لتمكينـها مـن إعـادة هيكلـة نفـسها               ٢٤إنشاء  

 ملــوارد وأضــاف قــائال إن املــستوى اإلمجــايل. وحتقيــق أهــدافها
دوالر  ٨٣ ٣٧٣ ٦٠٠  بلـــغ٢٠١٥-٢٠١٤الـــشعبة للفتـــرة 

 قبـل إعــادة تقـدير التكــاليف، ممـا يعكــس نقـصانا صــافيا قــدره    
-٢٠١٢يف املائة باملقارنة إىل اعتمادات فتـرة الـسنتني           ١٠,٧
غري أن هذا النقصان يرجع بصورة أساسـية إىل تغـيري           . ٢٠١٣

ـــ  ة، الــــيت يف أســــلوب اإلبــــالغ عــــن رســــوم اإلدارة اخلارجيـ
  . ٢٠١٥-٢٠١٤استبعدت من مقترحات امليزانية للفترة 

ــام         - ١١ وأكــد دعــم جملــس الــصندوق توصــية األمــني الع
. بتعيني ممثل متفرغ ملساعدته على االضـطالع بواجباتـه املاليـة          

ــة       ــى نفق ــة عل ــأن تكــون هــذه الوظيف ــضا ب ويوصــي اجمللــس أي
ــ )أ (١٥الــــصندوق بــــاملعىن املقــــصود يف املــــادة  ه مــــن نظامــ

 مــن النظــام ١٩ األساســي، األمــر الــذي يتطلــب تعــديل املــادة 
ــر ضــرورة التوصــية     . األساســي ــس مل ي ــائال إن اجملل وأردف ق
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ــار احلوكمــة احلــايل للــصندوق        ــة تعــديالت يف إط ــال أي بإدخ
وهيكل إدارته، حيث ُوجـد أهنمـا يتـسمان باملالءمـة والفعاليـة             

  . خالل االستعراضات األخرية
 أُعــدت للمــرة ٢٠١٢نــات املاليــة لعــام  وقــال إن البيا  - ١٢

األوىل وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، وقد تلقـى           
الصندوق تقييما غري مشفوع بتحفظات بـشأن تلـك البيانـات           
مـــن مراجعـــي حـــسابات خـــارجيني تـــابعني جمللـــس مراجعـــي  

 تقــدما ٢٠١٢وأحــرز الــصندوق أيــضا يف عــام    . احلــسابات
توصيات العالقة املنبثقة مـن املراجعـة الداخليـة         كبريا يف تنفيذ ال   

للحــسابات، حيــث عاجلــت أمانــة الــصندوق مجيــع التوصــيات 
باســــتثناء مالحظــــة واحــــدة، بينمــــا عاجلــــت شــــعبة إدارة      

وأعلـن أن الـصندوق يتوقـع خـالل         .  توصـية  ١٥االستثمارات  
ــسنتني   ــرة ال ــة  يف ٤,٧ اخنفاضــا بنحــو  ٢٠١٥-٢٠١٤فت املائ

ملراجعــة الداخليــة واخلارجيــة لعمليــات  يف تكــاليف كــل مــن ا 
  . أمانته وشعبة إدارة االستثمارات

ــة      - ١٣ ــب إىل اجلمعيـ ــصندوق يطلـ ــاف أن جملـــس الـ وأضـ
العامة تعديل النظام األساسي للـصندوق مـن أجـل رفـع الـسن              

 عاما للمشتركني اجلدد الـذين      ٦٥ إىل   ٦٢العادية للتقاعد من    
 ٢٠١٤ينــاير /ثــاين كــانون ال١انــضموا إىل الــصندوق بتــاريخ 

وقال إن ذلك التغيري سيكون له أثر كبري علـى قـدرة       . بعده أو
الصندوق على الوفاء بالتزاماته املالية علـى املـدى الطويـل عـن             

 يف املائـة مـن األجـر        ١طريق تقليص العجز اإلكتـواري بنـسبة        
وسـيتطلب ذلـك أيـضا      . الداخل يف حساب املعـاش التقاعـدي      

نظـام األساسـي للـصندوق، مبـا يف       إدخال تعديل رمسـي علـى ال      
  . ذلك أحكامه املتعلقة بالتقاعد املبكر

وخبــصوص التعليقــات الــيت أبــدهتا اللجنــة االستــشارية    - ١٤
ــدة     ــات املتزايـ ــول إدارة االلتزامـ ــة حـ ــشؤون اإلدارة وامليزانيـ لـ

ــة     ــهاء اخلدمـ ــد انتـ ــصحي بعـ ــأمني الـ ــال إن ) A/68/550(للتـ قـ
ــة،      صــندوق املعاشــات ســريحب بإجيــاد حــل شــامل للمنظوم

أن االقتراح الذي تقـدمت بـه اللجنـة االستـشارية ينطـوي             غري
على مشاكل حمتملة من النواحي التنظيميـة والقانونيـة واملاليـة،     

ــه   ــاطر مـــن حيـــث عمليـــات الـــصندوق وحوكمتـ . وعلـــى خمـ
ــة العامــة ينبغــي هلــ   ــائال إن اجلمعي ــه  واســتطرد ق ا كــذلك توجي

مجيــع طلبــات اســتعراض واليــة صــندوق املعاشــات إىل جملــس  
  . الصندوق، وليس إىل األمني العام

 خطـة خمتلفـة للتـأمني الـصحي بعـد         ٢٣ونظرا لوجود     - ١٥
 منظمة عـضوا، فـال بـد مـن املواءمـة بـني              ٢٣انتهاء اخلدمة يف    

هذه اخلطـط وتوحيـدها أوال قبـل التوصـل إىل أي حـل شـامل         
ــة يف وضــع    . مــةللمنظو ــى التحــديات املتمثل ــد التغلــب عل وبع

خطـــة علـــى نطـــاق املنظومـــة، مبـــا يف ذلـــك املـــسائل املتعلقـــة  
باحلقوق املكتسبة للمـوظفني العـاملني والـسابقني، فـإن جملـس            

  . صندوق املعاشات سريحب مبناقشة هذه اخليارات
 توجيـه لالشـتراكات     ونوه بأمهيـة إدراك أن أيـة إعـادة          - ١٦

من طرف جهة مـشاركة واحـدة، كجـزء مـن ترتيـب مجـاعي               
يهــدف إىل تــوفري مــستحقات خــارج نطــاق النظــام األساســي  
للصندوق، من شأهنا أن تترك أثرا سيئا على احلالـة اإلكتواريـة     
للــصندوق وتــسبب عجــزا يف ميزانيتــه، ممــا يهــدد قدرتــه علــى  

  . لطويلالوفاء بالتزاماته املالية يف األجل ا
ــسمان   - ١٧ ــسيد هويـ ــربامج     (الـ ــيط الـ ــعبة ختطـ ــدير شـ مـ

عرض تقرير األمني العام عن اآلثار اإلدارية واملالية        ): وامليزانية
املترتبـــة علـــى تقريـــر جملـــس الـــصندوق املـــشترك للمعاشـــات   

، فقــال إنــه  )A/C.5/68/2(التقاعديــة ملــوظفي األمــم املتحــدة    
لتقرير اجمللس، تبلغ حصة املنظمة مـن التكـاليف اإلداريـة            وفقا

وتكـــــــاليف مراجعـــــــة احلـــــــسابات املتعلقـــــــة بالـــــــصندوق 
ــها ٢١ ٣٢٤ ٧٠٠ ــل  ١٣ ٣٧٠ ٦٠٠ دوالر، منــ دوالر متثــ

ــربامج إىل     ــصناديق وال ــُرد ال ــة، يف حــني َت ــة العادي حــصة امليزاني
  .دوالر ٧ ٩٥٤ ١٠٠ ألمم املتحدة املبلغ املتبقي وقدرها
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دوالر  ١٣ ٩٣٢ ٠٠٠ وتابع قـائال إن اعتمـادا قـدره         - ١٨
 مـن امليزانيـة الربناجميـة املقترحـة       ١أدرج بالفعل يف إطار الباب      

لفترة السنتني لتغطية حصة امليزانية العاديـة مـن نفقـات األمانـة       
ــن       ــتردادها م ــع اس ــالغ املتوق ــتثناء املب ــصندوق، باس ــة لل املركزي

وقال إن إقرار اجلمعيـة العامـة   . دة وبراجمها صناديق األمم املتح  
ــار    ــاد املخـــصص يف إطـ ملقترحـــات اجمللـــس ســـيعين أن االعتمـ

ــه والتنــسيق عمومــا، مــن   -١البــاب ــر الــسياسات والتوجي تقري
، ٢٠١٥-٢٠١٤امليزانيــة الربناجميــة املقترحــة لفتــرة الــسنتني     

دوالر بعــد إعــادة تقــدير  ٥٦١ ٤٠٠ ســيعكس نقــصانا قــدره
  .التكاليف

نائب رئيس اللجنة االستـشارية لـشؤون        (السيد مون   - ١٩
عرض التقريـر ذا الـصلة للجنـة االستـشارية          ): اإلدارة وامليزانية 

)A/68/7/Add.3(   ــة علـــــى ــراض اللجنـــ ــدم اعتـــ ، وأعلـــــن عـــ
مقترحات جملـس الـصندوق املتعلقـة بالوظـائف لفتـرة الـسنتني             

، يف إطــار التكــاليف اإلداريــة، مبــا يف ذلــك     ٢٠١٥-٢٠١٤
نقــل ثــالث وظــائف قائمــة وإنــشاء وظيفــتني جديــدتني لــدائرة 

  . إدارة املخاطر واخلدمات القانونية املقترحة
ولــيس لــدى اللجنــة االستــشارية أي اعتــراض يف بنــد    - ٢٠

تكــاليف االســتثمار علــى اقتــراح إنــشاء وظيفــة املمثــل اخلــاص 
م الستثمارات الصندوق علـى أسـاس التفـرغ برتبـة           لألمني العا 

غـري أنـه    . أمني عام مساعد، على أساس االختصاصات احلاليـة       
أكد ضرورة تقدمي تربير كامل للحاجة إىل الوظيفة، ودعـا إىل     

مثـل املتفـرغ يف    متزويد اجلمعية العامة باختصاصات منقحـة لل      
ســـياق تقريـــر اجمللـــس عـــن املـــصروفات اإلداريـــة املقترحـــة       

  . ٢٠١٧-٢٠١٦للصندوق للفترة 
وأضاف أن توزيـع املـسؤوليات بـني تـصريف شـؤون              - ٢١

ــة    ــضرورة ازدواجيـ ــين بالـ ــتثماراته ال يعـ ــصندوق وإدارة اسـ الـ
ولـــذلك دعـــا جملــس الـــصندوق إىل فحـــص  . هيكلــه اإلداري 

ترتيبــــات احلوكمــــة واهليكــــل اإلداري للــــصندوق لكفالــــة     

ز أهدافـــه الطويلـــة االســـتخدام األمثـــل ملـــوارد ميزانيتـــه وإجنـــا 
ولذلك توصي اللجنة االستشارية بأن تطلـب اجلمعيـة         . األجل

ــائج اســتعراض ترتيبــات     العامــة إىل جملــس الــصندوق تقــدمي نت
ــتنتاجات    ــصندوق، واالســـ ــل اإلداري للـــ ــة واهليكـــ احلوكمـــ
والتوصيات املتصلة هبا، إىل اجلمعية العامـة حـىت تنظـر فيهـا يف              

يــة للــصندوق لفتــرة الــسنتني  ســياق ميزانيــة املــصروفات اإلدار
وينبغــــي أن يأخــــذ هــــذا االســــتعراض يف    . ٢٠١٧-٢٠١٦

االعتبار إمكانية إنشاء منصب قيـادي واحـد للـصندوق يتـوىل            
ــا، وأن     ــتثمار كليهمـ ــصري اإلدارة واالسـ ــه عنـ ــاغله توجيـ شـ
ُيفصِّل األدوار املسندة إىل مناصب اإلدارة العليـا يف الـصندوق          

  . ريومسؤولياهتا وتسلسلها اإلدا
وقــال إن اللجنــة االستــشارية توصــي، يف انتظــار نظــر   - ٢٢

ــة      ــات احلوكم ــوب لترتيب ــة يف االســتعراض املطل ــة العام اجلمعي
وهيكل اإلدارة يف الصندوق، بأال توافـق اجلمعيـة العامـة علـى             
التنقيح املقتـرح للنظـام األساسـي للـصندوق الـذي يطلـب فيـه               

.  قبل تعيني املمثـل    أن يتشاور األمني العام مع جملس الصندوق      
 يف ٢-وباإلضــافة إىل ذلــك قــال إن الوظيفــة احلاليــة برتبــة مــد 

شعبة إدارة االسـتثمارات ينبغـي أن تـستمر يف تـويل املـسؤولية              
  .عن تنسيق الشعبة وإدارهتا يف إطار هيكلها احلايل

ــتم       - ٢٣ ــع أن ي ــت تتوق ــشارية كان ــة االست وأكــد أن اللجن
تياجات من املوارد يف مـشاريع  التقليل بصورة تناسبية من االح  

امليزانيـــة يف املـــستقبل، نتيجـــة إلجنـــاز النظـــام املتكامـــل إلدارة  
 للفوائــــد املرجــــوة منــــه يف   املعاشــــات التقاعديــــة وحتقيقــــه  

ــام ــالغ     ٢٠١٤عـ ــاض البـ ــن االخنفـ ــرغم مـ ــى الـ ــه علـ ــد أنـ  ، بيـ
ــسنتني    ١٩ ٤٦٨ ٢٠٠ ــرة الــ ــة لفتــ ــة العامــ  دوالر يف امليزانيــ
ــإن ذلــك اال ٢٠١٥-٢٠١٤ ــة ُيعــزى يف  ، ف خنفــاض يف امليزاني

ــوم اإلدارة     ــبية لرسـ ــة احملاسـ ــتغري يف املعاجلـ ــام األول إىل الـ املقـ
اخلارجية لصناديق أسـهم الـشركات ذات رأس املـال الـسوقي            

. الــصغري واألوراق املاليــة العقاريـــة املطروحــة للتــداول العـــام    
وأعلــن أن اللجنــة االستــشارية ســُتبقي بالتــايل زيــادة حجــم       
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ــة  ــع أن تعكــس    ميزاني ــة الدقيقــة، وتتوق ــد املراجع ــصندوق قي ال
التقارير املقبلـة للـصندوق حتقيـق زيـادة يف الكفـاءة ووفـورات              

  . نامجة عن تنفيذ النظام
ــسون   - ٢٤ ــسيد طومـ ــي (الـ ــن   ): فيجـ ــة عـ ــدث بالنيابـ حتـ

والصني فقال إن اجملموعـة الحظـت الزيـادة يف           ٧٧ جمموعة الـ 
ــصندوق    ــيني يف ال ــشتركني الفعل ــدد امل ــادة   ع ــن الزي ــضال ع ، ف

وتالحــظ . ٢٠١٢ باليــني دوالر يف رصــيده يف عــام ٥البالغــة 
اجملموعة أيضا أن الصندوق سـيقدم تقريـرا عـن القيمـة العادلـة              

ديــسمرب مــن / كــانون األول٣١الســتثماراته وعــن عملياتــه يف 
وأضــاف أن اجملموعــة ترحــب مبواءمــة التقــارير عــن . كــل عــام

عقـب تطبيـق املعـايري احملاسـبية      عمليات الصندوق واسـتثماراته     
  . الدولية للقطاع العام

وقال إن اجملموعة تالحظ أن الصندوق أظهـر نقـصانا            - ٢٥
ــدره  ــات قــ ــسنتني  دوالر  ٨ ٣٧٠ ٣٠٠ يف النفقــ ــرة الــ يف فتــ

، باملقارنـــة إىل جممـــوع االعتمـــادات، وأنـــه     ٢٠١٣-٢٠١٢
ــرة     ــة املقترحــة للفت -٢٠١٤طلــب مبلغــا أقــل يف إطــار امليزاني

. ٢٠١٣-٢٠١٢ قياســـا إىل االعتمـــاد املـــنقح للفتـــرة ٢٠١٥
ــرة   ــصندوق للفتـ ــة للـ ــات املقترحـ ــري أن االحتياجـ -٢٠١٤ غـ

  تعكــــــس مــــــن الناحيــــــة الفعليــــــة زيــــــادة قــــــدرها ٢٠١٥
، ٢٠١٣-٢٠١٢دوالر باملقارنــــة إىل الفتــــرة  ١ ٧٩٥ ٣٠٠

ــغ املخفــض نــاجم عــن الــتغري يف املنهجيــة املتبعــة يف        ألن املبل
  . ات اإلداريةإعداد ميزانية النفق

وقال إن اجملموعة تالحظ االقتـراح الـداعي إىل إنـشاء             - ٢٦
 وظائف مؤقتة، باإلضافة إىل اقتـراح  ١٠ وظيفة جديدة و     ٢٧

إنشاء وظيفة ممثل األمني العـام لـشؤون اسـتثمارات الـصندوق            
وأعلـــن أن . علـــى أســـاس التفـــرغ برتبـــة أمـــني عـــام مـــساعد  

ــن املعلو     ــد م ــي مزي ــة ترحــب بتلق ــن األســاس   اجملموع ــات ع م
املنطقي لذلك االقتراح، وما يضفيه مـن قيمـة مـضافة، ومـدى             
مراعاته لالستعراض املنتظر لترتيبات احلوكمة وهيكـل اإلدارة        

وقــال إن اجملموعــة ســتتابع عــن كثــب املــسائل   . يف الــصندوق
ــات عــن      ــة معلوم ــصندوق وترحــب بأي ــصلة بال املواضــيعية املت

ــايري   ــذ املعـ ــرز يف تنفيـ ــدم احملـ ــة  التقـ ــة ومعاجلـ ــبية الدوليـ  احملاسـ
  . التحديات األساسية

قــال ): الواليــات املتحــدة األمريكيــة (الــسيد ليربمــان  - ٢٧
إن الواليــات املتحــدة ترحــب بــاجلهود املبذولــة للتخفيــف مــن 
ــصندوق      ــى اســتدامة ال ــسوق عل ــات األخــرية يف ال ــأثري التقلب ت

ري غـ . وُيسعدها أن ترى استمرار منـو الـصندوق وأداءه القـوي          
أهنــا تــشجع األمانــة علــى مواصــلة البحــث عــن ســبل مبتكــرة    
لكفالة تقلـيص النفقـات اإلداريـة للـصندوق إىل أدىن حـد مـن               

  . أجل كفالة سالمته يف األجل الطويل
وأكد أن إدارة الصندوق تتطلـب حتقيـق تـوازن دقيـق              - ٢٨

ــن      ــني املالءمـــة واالســـتدامة، وأن اإلكتـــواريني، وإن مل يكـ بـ
ــدمي   ــة     بوســعهم تق ــإهنم يرمســون صــورة آني ــة، ف ــؤات مطلق تنب

معقولــة عــن قــدرة الــصندوق املــستقبلية علــى الوفــاء بالتزاماتــه 
ولذلك فـإن وفـده     . املالية، استنادا إىل أفضل املعلومات املتاحة     

يـــشجع جلنـــة اإلكتـــواريني علـــى مواصـــلة تعـــديل منهجيتـــها   
ــة      ــس بدقـ ــي تعكـ ــستخدمة لكـ ــصادية املـ ــات االقتـ واالفتراضـ

ت الــالزم إدخاهلــا علــى مــالك املــوظفني واملعاشــات يف التغــيريا
  . منظومة األمم املتحدة

ــارات     - ٢٩ ــا خيـ ــة ليـــست أمامهـ ــائال إن املنظمـ وأردف قـ
زيــادة الحتــواء نفقــات املــوظفني عــدا ختفــيض قواهــا العاملــة و

قتني واملطالبــة بالتقليــل مــن النمــو ؤاالعتمــاد علــى املــوظفني املــ
جم املنظمة ستدعو احلاجـة إىل   وبتقلص ح . السنوي للمرتبات 

ــذي ســيطرأ       ــة االخنفــاض ال ــي االفتراضــات اإلكتواري أن تراع
وأكـد  . على عدد املشتركني وعلى املسامهات يف نفس الوقت       

ــضروري        ــن الـ ــصادي جيعـــل مـ ــدم الـــيقني االقتـ ــاقم عـ أن تفـ
استكشاف مجيع السبل الكفيلة بـضمان اسـتمرارية الـصندوق          

 زيـادة مـسامهة املـوظفني لكـي     على املدى الطويل، مبا يف ذلك    
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تعكــــس معــــدالت أعمــــار املــــشتركني، وزيــــادة معــــامالت  
التخفــيض يف حــاالت التقاعــد املبكــر، حبيــث تعكــس بــصورة  

وأكـد  . أفضل العالقة بني االشتراكات ونفقات االستحقاقات     
أن التبــسيط الــذي اقترحــه كــبري املــوظفني التنفيــذيني لنظــام       

ــصغ   ــة الـ ــات التقاعديـ ــسوية املعاشـ ــول  تـ ــسيط معقـ ــو تبـ رية هـ
ومنصف يف نفـس الوقـت، وشـجع األمانـة علـى إجـراء تقيـيم                
ناقــد لالســتحقاقات األخــرى لكفالــة عــدم تلقــي أيــة فئــة مــن   
. املــستفيدين اســتحقاقات أعلــى بكــثري ممــا حيــصل عليــه غريهــا

واختتم بقوله إن وفد بلده يرحب بإنشاء وظيفة ملمثل لألمـني           
 إدارة االســتثمارات، متــول العــام متفــرغ لتــسيري شــؤون شــعبة 

  .الصندوق من
  

  .١٠:٥٠رفعت اجللسة الساعة   
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	١١ - وأكد دعم مجلس الصندوق توصية الأمين العام بتعيين ممثل متفرغ لمساعدته على الاضطلاع بواجباته المالية. ويوصي المجلس أيضا بأن تكون هذه الوظيفة على نفقة الصندوق بالمعنى المقصود في المادة 15 (أ) من نظامه الأساسي، الأمر الذي يتطلب تعديل المادة 19 من النظام الأساسي. وأردف قائلا إن المجلس لم ير ضرورة التوصية بإدخال أية تعديلات في إطار الحوكمة الحالي للصندوق وهيكل إدارته، حيث وُجد أنهما يتسمان بالملاءمة والفعالية خلال الاستعراضات الأخيرة. 
	١٢ - وقال إن البيانات المالية لعام 2012 أُعدت للمرة الأولى وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وقد تلقى الصندوق تقييما غير مشفوع بتحفظات بشأن تلك البيانات من مراجعي حسابات خارجيين تابعين لمجلس مراجعي الحسابات. وأحرز الصندوق أيضا في عام 2012 تقدما كبيرا في تنفيذ التوصيات العالقة المنبثقة من المراجعة الداخلية للحسابات، حيث عالجت أمانة الصندوق جميع التوصيات باستثناء ملاحظة واحدة، بينما عالجت شعبة إدارة الاستثمارات 15 توصية. وأعلن أن الصندوق يتوقع خلال فترة السنتين 2014-2015 انخفاضا بنحو 4.7 في المائة في تكاليف كل من المراجعة الداخلية والخارجية لعمليات أمانته وشعبة إدارة الاستثمارات. 
	١٣ - وأضاف أن مجلس الصندوق يطلب إلى الجمعية العامة تعديل النظام الأساسي للصندوق من أجل رفع السن العادية للتقاعد من 62 إلى 65 عاما للمشتركين الجدد الذين انضموا إلى الصندوق بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2014 أو بعده. وقال إن ذلك التغيير سيكون له أثر كبير على قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل عن طريق تقليص العجز الإكتواري بنسبة 1 في المائة من الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي. وسيتطلب ذلك أيضا إدخال تعديل رسمي على النظام الأساسي للصندوق، بما في ذلك أحكامه المتعلقة بالتقاعد المبكر. 
	١٤ - وبخصوص التعليقات التي أبدتها اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية حول إدارة الالتزامات المتزايدة للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة (A/68/550) قال إن صندوق المعاشات سيرحب بإيجاد حل شامل للمنظومة، غير أن الاقتراح الذي تقدمت به اللجنة الاستشارية ينطوي على مشاكل محتملة من النواحي التنظيمية والقانونية والمالية، وعلى مخاطر من حيث عمليات الصندوق وحوكمته. واستطرد قائلا إن الجمعية العامة ينبغي لها كذلك توجيه جميع طلبات استعراض ولاية صندوق المعاشات إلى مجلس الصندوق، وليس إلى الأمين العام. 
	١٥ - ونظرا لوجود 23 خطة مختلفة للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة في 23 منظمة عضوا، فلا بد من المواءمة بين هذه الخطط وتوحيدها أولا قبل التوصل إلى أي حل شامل للمنظومة. وبعد التغلب على التحديات المتمثلة في وضع خطة على نطاق المنظومة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالحقوق المكتسبة للموظفين العاملين والسابقين، فإن مجلس صندوق المعاشات سيرحب بمناقشة هذه الخيارات. 
	١٦ - ونوه بأهمية إدراك أن أية إعادة توجيه للاشتراكات من طرف جهة مشاركة واحدة، كجزء من ترتيب جماعي يهدف إلى توفير مستحقات خارج نطاق النظام الأساسي للصندوق، من شأنها أن تترك أثرا سيئا على الحالة الإكتوارية للصندوق وتسبب عجزا في ميزانيته، مما يهدد قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية في الأجل الطويل. 
	١٧ - السيد هويسمان (مدير شعبة تخطيط البرامج والميزانية): عرض تقرير الأمين العام عن الآثار الإدارية والمالية المترتبة على تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة (A/C.5/68/2)، فقال إنه وفقا لتقرير المجلس، تبلغ حصة المنظمة من التكاليف الإدارية وتكاليف مراجعة الحسابات المتعلقة بالصندوق 700 324 21 دولار، منها 600 370 13 دولار تمثل حصة الميزانية العادية، في حين تَرُد الصناديق والبرامج إلى الأمم المتحدة المبلغ المتبقي وقدره 100 954 7 دولار.
	١٨ - وتابع قائلا إن اعتمادا قدره 000 932 13 دولار أدرج بالفعل في إطار الباب 1 من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين لتغطية حصة الميزانية العادية من نفقات الأمانة المركزية للصندوق، باستثناء المبالغ المتوقع استردادها من صناديق الأمم المتحدة وبرامجها. وقال إن إقرار الجمعية العامة لمقترحات المجلس سيعني أن الاعتماد المخصص في إطار الباب1-تقرير السياسات والتوجيه والتنسيق عموما، من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2014-2015، سيعكس نقصانا قدره 400 561 دولار بعد إعادة تقدير التكاليف.
	١٩ - السيد مون (نائب رئيس اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية): عرض التقرير ذا الصلة للجنة الاستشارية (A/68/7/Add.3)، وأعلن عدم اعتراض اللجنة على مقترحات مجلس الصندوق المتعلقة بالوظائف لفترة السنتين 2014-2015، في إطار التكاليف الإدارية، بما في ذلك نقل ثلاث وظائف قائمة وإنشاء وظيفتين جديدتين لدائرة إدارة المخاطر والخدمات القانونية المقترحة. 
	٢٠ - وليس لدى اللجنة الاستشارية أي اعتراض في بند تكاليف الاستثمار على اقتراح إنشاء وظيفة الممثل الخاص للأمين العام لاستثمارات الصندوق على أساس التفرغ برتبة أمين عام مساعد، على أساس الاختصاصات الحالية. غير أنه أكد ضرورة تقديم تبرير كامل للحاجة إلى الوظيفة، ودعا إلى تزويد الجمعية العامة باختصاصات منقحة للممثل المتفرغ في سياق تقرير المجلس عن المصروفات الإدارية المقترحة للصندوق للفترة 2016-2017. 
	٢١ - وأضاف أن توزيع المسؤوليات بين تصريف شؤون الصندوق وإدارة استثماراته لا يعني بالضرورة ازدواجية هيكله الإداري. ولذلك دعا مجلس الصندوق إلى فحص ترتيبات الحوكمة والهيكل الإداري للصندوق لكفالة الاستخدام الأمثل لموارد ميزانيته وإنجاز أهدافه الطويلة الأجل. ولذلك توصي اللجنة الاستشارية بأن تطلب الجمعية العامة إلى مجلس الصندوق تقديم نتائج استعراض ترتيبات الحوكمة والهيكل الإداري للصندوق، والاستنتاجات والتوصيات المتصلة بها، إلى الجمعية العامة حتى تنظر فيها في سياق ميزانية المصروفات الإدارية للصندوق لفترة السنتين 2016-2017. وينبغي أن يأخذ هذا الاستعراض في الاعتبار إمكانية إنشاء منصب قيادي واحد للصندوق يتولى شاغله توجيه عنصري الإدارة والاستثمار كليهما، وأن يُفصِّل الأدوار المسندة إلى مناصب الإدارة العليا في الصندوق ومسؤولياتها وتسلسلها الإداري. 
	٢٢ - وقال إن اللجنة الاستشارية توصي، في انتظار نظر الجمعية العامة في الاستعراض المطلوب لترتيبات الحوكمة وهيكل الإدارة في الصندوق، بألا توافق الجمعية العامة على التنقيح المقترح للنظام الأساسي للصندوق الذي يطلب فيه أن يتشاور الأمين العام مع مجلس الصندوق قبل تعيين الممثل. وبالإضافة إلى ذلك قال إن الوظيفة الحالية برتبة مد-2 في شعبة إدارة الاستثمارات ينبغي أن تستمر في تولي المسؤولية عن تنسيق الشعبة وإدارتها في إطار هيكلها الحالي.
	٢٣ - وأكد أن اللجنة الاستشارية كانت تتوقع أن يتم التقليل بصورة تناسبية من الاحتياجات من الموارد في مشاريع الميزانية في المستقبل، نتيجة لإنجاز النظام المتكامل لإدارة المعاشات التقاعدية وتحقيقه للفوائد المرجوة منه في عام2014، بيد أنه على الرغم من الانخفاض البالغ 200 468 19 دولار في الميزانية العامة لفترة السنتين 2014-2015، فإن ذلك الانخفاض في الميزانية يُعزى في المقام الأول إلى التغير في المعالجة المحاسبية لرسوم الإدارة الخارجية لصناديق أسهم الشركات ذات رأس المال السوقي الصغير والأوراق المالية العقارية المطروحة للتداول العام. وأعلن أن اللجنة الاستشارية ستُبقي بالتالي زيادة حجم ميزانية الصندوق قيد المراجعة الدقيقة، وتتوقع أن تعكس التقارير المقبلة للصندوق تحقيق زيادة في الكفاءة ووفورات ناجمة عن تنفيذ النظام. 
	٢٤ - السيد طومسون (فيجي): تحدث بالنيابة عن مجموعة الـ 77 والصين فقال إن المجموعة لاحظت الزيادة في عدد المشتركين الفعليين في الصندوق، فضلا عن الزيادة البالغة 5 بلايين دولار في رصيده في عام 2012. وتلاحظ المجموعة أيضا أن الصندوق سيقدم تقريرا عن القيمة العادلة لاستثماراته وعن عملياته في 31 كانون الأول/ديسمبر من كل عام. وأضاف أن المجموعة ترحب بمواءمة التقارير عن عمليات الصندوق واستثماراته عقب تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. 
	٢٥ - وقال إن المجموعة تلاحظ أن الصندوق أظهر نقصانا في النفقات قدره 300 370 8 دولار في فترة السنتين 2012-2013، بالمقارنة إلى مجموع الاعتمادات، وأنه طلب مبلغا أقل في إطار الميزانية المقترحة للفترة 2014-2015 قياسا إلى الاعتماد المنقح للفترة 2012-2013. غير أن الاحتياجات المقترحة للصندوق للفترة 2014-2015 تعكس من الناحية الفعلية زيادة قدرها 300 795 1 دولار بالمقارنة إلى الفترة 2012-2013، لأن المبلغ المخفض ناجم عن التغير في المنهجية المتبعة في إعداد ميزانية النفقات الإدارية. 
	٢٦ - وقال إن المجموعة تلاحظ الاقتراح الداعي إلى إنشاء 27 وظيفة جديدة و 10 وظائف مؤقتة، بالإضافة إلى اقتراح إنشاء وظيفة ممثل الأمين العام لشؤون استثمارات الصندوق على أساس التفرغ برتبة أمين عام مساعد. وأعلن أن المجموعة ترحب بتلقي مزيد من المعلومات عن الأساس المنطقي لذلك الاقتراح، وما يضفيه من قيمة مضافة، ومدى مراعاته للاستعراض المنتظر لترتيبات الحوكمة وهيكل الإدارة في الصندوق. وقال إن المجموعة ستتابع عن كثب المسائل المواضيعية المتصلة بالصندوق وترحب بأية معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية ومعالجة التحديات الأساسية. 
	٢٧ - السيد ليبرمان (الولايات المتحدة الأمريكية): قال إن الولايات المتحدة ترحب بالجهود المبذولة للتخفيف من تأثير التقلبات الأخيرة في السوق على استدامة الصندوق ويُسعدها أن ترى استمرار نمو الصندوق وأداءه القوي. غير أنها تشجع الأمانة على مواصلة البحث عن سبل مبتكرة لكفالة تقليص النفقات الإدارية للصندوق إلى أدنى حد من أجل كفالة سلامته في الأجل الطويل. 
	٢٨ - وأكد أن إدارة الصندوق تتطلب تحقيق توازن دقيق بين الملاءمة والاستدامة، وأن الإكتواريين، وإن لم يكن بوسعهم تقديم تنبؤات مطلقة، فإنهم يرسمون صورة آنية معقولة عن قدرة الصندوق المستقبلية على الوفاء بالتزاماته المالية، استنادا إلى أفضل المعلومات المتاحة. ولذلك فإن وفده يشجع لجنة الإكتواريين على مواصلة تعديل منهجيتها والافتراضات الاقتصادية المستخدمة لكي تعكس بدقة التغييرات اللازم إدخالها على ملاك الموظفين والمعاشات في منظومة الأمم المتحدة. 
	٢٩ - وأردف قائلا إن المنظمة ليست أمامها خيارات لاحتواء نفقات الموظفين عدا تخفيض قواها العاملة وزيادة الاعتماد على الموظفين المؤقتين والمطالبة بالتقليل من النمو السنوي للمرتبات. وبتقلص حجم المنظمة ستدعو الحاجة إلى أن تراعي الافتراضات الإكتوارية الانخفاض الذي سيطرأ على عدد المشتركين وعلى المساهمات في نفس الوقت. وأكد أن تفاقم عدم اليقين الاقتصادي يجعل من الضروري استكشاف جميع السبل الكفيلة بضمان استمرارية الصندوق على المدى الطويل، بما في ذلك زيادة مساهمة الموظفين لكي تعكس معدلات أعمار المشتركين، وزيادة معاملات التخفيض في حالات التقاعد المبكر، بحيث تعكس بصورة أفضل العلاقة بين الاشتراكات ونفقات الاستحقاقات. وأكد أن التبسيط الذي اقترحه كبير الموظفين التنفيذيين لنظام تسوية المعاشات التقاعدية الصغيرة هو تبسيط معقول ومنصف في نفس الوقت، وشجع الأمانة على إجراء تقييم ناقد للاستحقاقات الأخرى لكفالة عدم تلقي أية فئة من المستفيدين استحقاقات أعلى بكثير مما يحصل عليه غيرها. واختتم بقوله إن وفد بلده يرحب بإنشاء وظيفة لممثل للأمين العام متفرغ لتسيير شؤون شعبة إدارة الاستثمارات، تمول من الصندوق.
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