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    ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٢٣ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/71/701( على تقرير اللجنة اخلامسة بناء[

  

  نظام املعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة  - ٧١/٢٦٥
  

  ،إن اجلمعية العامة  
ــري    ــا إذ تشـ ــؤرخ  ٦٩/١١٣إىل قرارهـ ــمرب   ١٠املـ ــانون األول/ديسـ ، وإىل ٢٠١٤كـ
كــانون  ٢٣ نياملــؤرخ ،ألــف ٧٠/٢٤٨ألــف واجلــزء الســادس مــن قرارهــا   ٧٠/٢٣٨قرارهــا 

  ،  ٢٠١٥األول/ديسمرب 
لمعاشـات التقاعديـة ملـوظفي األمـم     الصـندوق املشـترك ل  يف تقريـر جملـس    وقد نظـرت   
الصـندوق املشـترك للمعاشـات    ، وتقريـر األمـني العـام عـن اسـتثمارات      )١(٢٠١٦لعـام   املتحدة

ــة ملــوظفي األمــم املتحــدة والتــدابري املتخــذة لزيــادة        ــوع فيهــا التقاعدي ، والتقريــر املــايل  )٢(التن
، وتقريـر جملـس   ٢٠١٥كـانون األول/ديسـمرب    ٣١والبيانات املالية املراجعـة للسـنة املنتهيـة يف    

صـندوق  ريـر أمـني جملـس    والتوصـيات الـواردة فيـه، وتق    )٣(بشأن الصندوقمراجعي احلسابات 
ــة ا  عــنتنفيــذ توصــيات جملــس مراجعــي احلســابات الــواردة يف تقريــره    عــنملعاشــات التقاعدي

للجنــة االستشــارية اوتقريــر  )٤(٢٠١٥كــانون األول/ديسـمرب   ٣١لســنة املنتهيــة يف لالصـندوق  
  ،)٥(الصلة  ذي لشؤون اإلدارة وامليزانية

لمعاشــات التقاعديــة ملــوظفي املشــترك لالصــندوق بتقريــر جملــس  حتــيط علمــا  - ١  
وتقريـــر األمـــني العـــام عـــن اســـتثمارات الصـــندوق املشـــترك   )١(٢٠١٦لعـــام  األمـــم املتحـــدة

  ،)٢(تخذة لزيادة التنوع فيهاللمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة والتدابري امل
_______________ 

  ).A/71/9( ٩والسبعون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية   )١(
)٢(  A/C.5/71/2. 

 .)A/71/5/Add.16( عني ٥ الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والسبعون، امللحق رقم  )٣(

)٤(  A/71/397. 

)٥(  A/71/621.  
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تنفيـذ   عـن ملعاشـات التقاعديـة   ابتقرير أمـني جملـس صـندوق     حتيط علما أيضا  - ٢  
املنتهيـــة يف الصـــندوق للســـنة  عـــنتوصـــيات جملـــس مراجعـــي احلســـابات الـــواردة يف تقريـــره 

  ؛)٤(٢٠١٥األول/ديسمرب  كانون  ٣١

 ،)٥(وتوصـياا لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة   استنتاجات اللجنـة االستشـارية    تؤيد  - ٣  
  رهنا بأحكام هذا القرار؛  

  
  ملسائل االكتواريةا    

يف املائـة   ٠,١٦نتائج التقييم اإلجيابية اليت تفيد بتحقيق فـائض نسـبته    تالحظ  - ٤  
مواصلة إحـراز املعـدل    أمهية، وتؤكد، يف هذا الصدد، ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣١حىت 

يــتمكن الصــندوق مــن  لكــي الطويــل األجــل يفيف املائــة  ٣,٥ بنســبةالســنوي للعائــد احلقيقــي 
  الوفاء بالتزاماته املالية مستقبال؛

  
البيانات املاليـة للصـندوق املشـترك للمعاشـات التقاعديـة ملـوظفي األمـم املتحـدة وتقريـر              

  جملس مراجعي احلسابات

ــر املنفصــل لــس مراجعــي احلســابات عــن   بإعــداد ا ترحــب  - ٥   الصــندوق لتقري
  ؛صاحبة املصلحةوتثين على اجلهود اليت تبذهلا مجيع اجلهات  ،وتقدميه إىل اجلمعية العامة

ــدون حتفــظ بشــأن      تالحــظ  - ٦   ــا ب أن جملــس مراجعــي احلســابات قــد أصــدر رأي
  ؛٢٠١٥مرب كانون األول/ديس ٣١يف  البيانات املالية للصندوق للسنة املنتهية

على ضرورة قيام الصندوق مبعاجلة مواطن الضعف اليت حددها جملـس  تشدد   - ٧  
مراجعي احلسابات فيما يتعلق بالشواغر الواقعة يف الوظائف الرئيسية، وإدارة املخـاطر، وإدارة  
ــتحقاقات وغريهــا مــن        ــوال اخلــارجيني، وإدارة دفــع االس ــتثمارات، وإدارة مــديري األم االس

  دارية؛العمليات اإل
  

  احلوكمة واإلدارة      

يـزال ميثـل    ال )٦(بأن كال من النظام املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة تسلم  - ٨  
أمسى إطار ينظم مجيـع اجلوانـب املتصـلة باخلـدمات اإلداريـة الـيت تقـدمها األمانـة العامـة لألمـم           
املتحدة، مبا يف ذلك شراء السلع واخلدمات، وإدارة املمتلكات، وترتيبـات مراجعـة احلسـابات    

  الداخلية واخلارجية؛  
_______________ 

)٦(  ST/SGB/2013/4. 
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يئـة الوحيـدة الـيت    على أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية يظـل هـو اهل  تشدد   - ٩  
الــيت أوكلتــها تــزاول الرقابــة الداخليــة علــى أمانــة الصــندوق واســتثماراته انســجاما مــع الواليــة 

ــب مبوجــب   ــة إىل املكت ــة العام ــاقرار اجلمعي ــاء  ٤٨/٢١٨ ه ــؤرخ ب ــه  ٢٩امل ، ١٩٩٤متوز/يولي
راء أي تغــيري يف تلــك الواليــة يظــل مــن صــالحيات اجلمعيــة   وتؤكــد، يف هــذا الصــدد، أن إجــ 

  العامة حصرا؛

مــن النظــام األساســي للصــندوق، علــى النحــو   ٤١علــى تعــديل املــادة توافــق   - ١٠  
 جتســد، حبيــث جملــس صــندوق املعاشــات التقاعديــة تقريــرمــن يف املرفــق الثالــث عشــر  الــوارد

  مشاركة يف الصندوق؛كمعيار طيب لل“ للتوظيف الصالحية”اعتماد مفهوم 

من النظـام األساسـي، علـى     ٢٤على تعديل فين لتوضيح صيغة املادة توافق أيضا   -  ١١  
  ملعاشات التقاعدية؛اصندوق النحو املبني يف املرفق الثالث عشر من تقرير جملس 

مـن نظـام تسـوية املعاشـات التقاعديـة       ٢٦علـى تعـديل الفقـرة    توافق كذلك   - ١٢  
ــنص    ــث ت ــة، ينشــأ       للصــندوق حبي ــة احمللي ــهج العمل ــودة إىل األخــذ بن ــه يف حــاالت الع ــى أن عل

استحقاق جديـد بالعملـة احملليـة اعتبـارا مـن تـاريخ العـودة إىل األخـذ بـذلك النـهج باسـتخدام            
شهرا الـيت تنتـهي يف ذلـك التـاريخ، علـى النحـو املـبني يف         ٣٦الـ  متوسط أسعار الصرف لفترة

  ملعاشات التقاعدية؛  اصندوق س املرفق اخلامس عشر من تقرير جمل

بنجاح تنفيذ النظام املتكامل إلدارة املعاشات التقاعدية، وتشدد علـى   ترحب  - ١٣  
احلاجة إىل مواصـلة اجلهـود مـن أجـل التصـدي للتحـديات األساسـية، مـع مراعـاة املالحظـات           

  والتعليقات والتوصيات الصادرة عن جملس مراجعي احلسابات واللجنة االستشارية؛  

ــالغ  تعــرب عــن   - ١٤   ــق الب ــأخري يف حصــول بعــض     القل مــن اســتمرار حــاالت الت
مــرة ، وتؤكــد مــدفوعام املاليــةاملســتفيدين اجلــدد واملتقاعــدين املشــتركني يف الصــندوق علــى  

التـدابري املناسـبة الـيت تضـمن قيـام       املعاشـات التقاعديـة   ضرورة أن يتخذ جملس صندوق أخرى
كامنة وراء حاالت التـأخري املـذكورة، وتطلـب، يف هـذا الصـدد،      الصندوق مبعاجلة األسباب ال

  صندوق؛  التقدمي معلومات مستكملة ضمن التقرير املقبل لس 

ــق   - ١٥   ــع القل ــأخري يف   تالحــظ م ــدفوعات أن حــاالت الت لمســتفيدين ل صــرف امل
فته وتطلـب يف هـذا الصـدد إىل األمـني العـام، بصـ       قـد تعرضـهم للعسـر،    أسرهم،و واملتقاعدين

رئيس جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني يف منظومـة األمـم املتحـدة املعـين بالتنسـيق، أن يـدعو رؤسـاء           
اإلســراع  ومــن بــني ذلــك املنظمــات األعضــاء إىل اختــاذ التــدابري الالزمــة حلــل هــذه املعضــلة،    

  بتجهيز املعلومات املتعلقة باملستفيدين اجلدد واملتقاعدين؛  
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حتديـد الفـرص    العملية من بدايتـها إىل ايتـها بغيـة    استعراضإىل نتائج تتطلع   - ١٦  
مجيــع أطــوار العمليــة بالتعــاون مــع املنظمــات األعضــاء يف   اإلجــراءات خــالل املتاحــة لتبســيط 

ــة أن يكفــل إ االصــندوق، وتطلــب يف هــذا الصــدد إىل جملــس صــندوق     متــامملعاشــات التقاعدي
ومـات عـن التـدابري املتخـذة ملعاجلـة      الصندوق لالستعراض، على سبيل األولوية، وأن يقـدم معل 

  ؛  الصندوق أسباب التأخري يف سياق التقرير املقبل لس

ارتفاع عدد الوظـائف الشـاغرة يف الصـندوق، وتطلـب إىل      تالحظ مع القلق  - ١٧  
ملعاشـات التقاعديـة، يف هـذا الصـدد، أن يكفـل قيـام الصـندوق باختـاذ التـدابري          اجملس صندوق 

صـندوق يف ظـل االمتثـال التـام لألحكـام ذات      الالالزمة مللء مجيع الوظائف الشـاغرة يف أمانـة   
  استقدام املوظفني؛  بالصلة 

كـانون الثاين/ينـاير إىل    ١وظائف مؤقتـة إضـافية للفتـرة مـن      تسعإنشاء تقرر   - ١٨  
  :، على النحو املبني يف اجلدول أدناه٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ٣١
  

  الرتبة/الفئة  عدد الوظائف  الوظيفة مسمى  الوحدة التنظيمية
     اإلدارة        

     برنامج العمل
  ٣-ف  ١  موظف لشؤون االستحقاقات  العمليات (نيويورك)

  فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى)    ٦  مساعد لشؤون االستحقاقات 
  ٣-ف  ١  موظف لشؤون االستحقاقات  العمليات (جنيف)

  فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى)  ١  مساعد لشؤون االستحقاقات 

   ٩   اموع  
    

مــن دوالر  ٩٧٧ ١٠٠رصــد االعتمــاد اإلضــايف البــالغ قــدره      علــىتوافــق   - ١٩  
  ؛٢٠١٧-٢٠١٦للمساعدة املؤقتة العامة لفترة السنتني دوالرات الواليات املتحدة 

ــادة يف جممــوع مــوارد فتــرة الســنتني   توافــق أيضــا   - ٢٠    ٢٠١٧-٢٠١٦علــى الزي
دوالر، ممـا يـؤدي إىل بقـاء     ١٨٠ ٠٥٥ ٤٠٠قـدره   مـا  دوالر إىل ١٧٩ ٠٧٨ ٣٠٠قدره  مما

 ٢١ ٨٦٥ ٣٠٠حصة األمم املتحدة يف تكاليف النفقات اإلداريـة للصـندوق دون تغـيري مببلـغ     
  ؛  دوالر ١٦٤ ٧٠٠أن التكاليف اخلارجة عن امليزانية تظل دون تغيري مببلغ تالحظ ، ودوالر

  
  ةاستثمارات الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحد    

من النظام األساسـي   ١٩أن األمني العام يعمل، وفقا للمادة  تؤكد من جديد  - ٢١  
للصندوق، بوصفه املسؤول املؤمتن على استثمار أصول الصـندوق ويتـوىل املسـؤولية االئتمانيـة     

  عن البت يف شؤون استثمار أصول الصندوق؛
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ن علــى اســتثمار إىل األمــني العــام أن يواصــل، بوصــفه املســؤول املــؤمت تطلــب   - ٢٢  
سـواق املتقدمـة النمـو واألسـواق الناميـة      األأصول الصـندوق، تنويـع اسـتثماراته وتوزيعهـا بـني      

واألسواق الناشئة، مبـا خيـدم مصـاحل املشـتركني يف الصـندوق واملسـتفيدين منـه، وتطلـب أيضـا          
تنفيــذ إىل األمــني العــام أن يكفــل، يف ظــل التقلبــات الــيت تشــهدها األســواق، تــوخي احلــذر يف 

ــتثمار         ــايري االس ــة ملع ــاة التام ــع املراع ــد، م ــة باســتثمارات الصــندوق يف أي بل ــرارات املتعلق الق
  الرئيسية األربعة، وهي الضمان والرحبية والسيولة وقابلية التحويل؛

األمني العام، بوصفه املسؤول املؤمتن على استثمار أصـول الصـندوق،    تشجع  - ٢٣  
مجيـع األسـواق، مـع مراعـاة مسـات أداء حافظـة الصـندوق         على مواصلة استكشاف اآلفـاق يف 

من حيث العائد واملخاطرة والتطبيـق الـدائم لألسـاليب السـليمة إلدارة املخـاطر، ومـع املراعـاة        
  التامة للمعايري األربعة الرئيسية الستثمارات الصندوق؛

ــر اللجنــة االستشــارية  ٢٩إىل الفقــرة تشــري   - ٢٤   ، وتعــرب عــن القلــق  )٥(مــن تقري
أداء االسـتثمارات يف األجـل القريـب، وتشـدد علـى أمهيـة أن حيقـق الصـندوق         تضعضـع  بشأن 

لـب إىل  يف املائة على املدى الطويـل، وتط  ٣,٥معدل عائده احلقيقي السنوي املستهدف البالغ 
ــام  ــذل قصــارى اجلهــد لتحســني األداء االســتثماري للصــندوق     ، يف هــذا الصــدد، األمــني الع ب

  واإلبالغ عن ذلك يف سياق التقارير املقبلة بشأن استثمارات الصندوق؛

سـائر  اخلبلغـت   ٢٠١٥-٢٠١٤من أنه خالل فترة السنتني  تعرب عن القلق  - ٢٥  
باليـني   ٣,٤قـدره   مـا  يف البيانات املالية للصندوق ية املقيدةبصرف العمالت األجنالنامجة عن 

، وحتث األمني العـام علـى اسـتخدام اإلجـراءات واألدوات املناسـبة للتخفيـف مـن حـدة         دوالر
صـرف العمـالت األجنبيـة فضـال عـن وضـع آليـة داخليـة لرصـد اخلسـائر           النامجـة عـن   سائر اخل
، باإلضــافة إىل الرصــد وإدارــا العمــالت األجنبيــة وتقييمهــاصــرف املكاســب النامجــة عــن  أو

  املنتظم للقيمة العادلة لألصول؛  

ــالغ    - ٢٦   ــق الب ــع القل ــاع عــدد الوظــائف الشــاغرة يف شــعبة إدارة     تالحــظ م ارتف
على مستوى املديرين وكبار املسؤولني، وتطلب إىل األمـني العـام، يف    ال سيماو ،االستثمارات

هذا الصدد، أن يتخذ التدابري املناسـبة ملـلء مجيـع الوظـائف الشـاغرة علـى سـبيل األولويـة ويف         
  املوظفني إىل األمم املتحدة؛استقدام اليت حتكم امتثال تام لألحكام ذات الصلة 

الغـش والفسـاد يف شـعبة إدارة االسـتثمارات،     بوضع سياسة ملكافحـة  ترحب   - ٢٧  
  وتطلب إىل األمني العام، يف هذا الصدد، أن يكفل تنفيذها بالكامل؛

وتالحـظ  ألف،  ٧٠/٢٤٨من اجلزء السادس من قرارها  ١٠إىل الفقرة تشري   - ٢٨  
يتضـمن معلومـات عـن أداء ممثلـه، وتطلـب إىل األمـني العـام،         مع القلق أن تقرير األمـني العـام مل  
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ويف  للجمعيـة العامـة   الثانيـة والسـبعني   الـدورة أثناء اجلزء الرئيسـي مـن   ، هذا الصدد، أن يقدم يف
معلومــــــات عــــــن أداء ممثلــــــه يف  ،املقبلــــــة عــــــن اســـــتثمارات الصــــــندوق  همجيـــــع تقــــــارير 

  مبسؤولياته؛  اضطالعه
  

  مسائل أخرى    

ملعاشــات التقاعديــة قيــام   اعلــى ضــرورة أن يكفــل جملــس صــندوق     تشــدد   - ٢٩  
 االســـتعانةالصـــندوق باختـــاذ التـــدابري املناســـبة الســـتخدام القـــدرات املتـــوفرة داخليـــا وجتنـــب 

  االستشاريني يف عملياته، حسب االقتضاء؛ب

إىل األمني العام أن يعهد إىل مكتب خـدمات الرقابـة الداخليـة بـإجراء     تطلب   - ٣٠  
مراجعة شاملة لسياسات الصندوق بشـأن إدارة املخـاطر وإدارة االسـتثمارات وغـري ذلـك مـن       

إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا الثانيــة     أخــرى، وأن يقــدم    أمــور العمليــات اإلداريــة يف مجلــة   
  .ملكتبا ةعن أنشط السنوي تقريراليف سياق  ،رئيسيةعن النتائج ال تقريراًوالسبعني 

  
  ٦٨ اجللسة العامة

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٢٣

 


