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  ٦٢/٣٧ج   والستون  الثانية جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٩ أبريل/ نيسان ٩   من جدول األعمال المؤقت ٥-١٨البند 

  A62/37   
  
  
  

  ر مجلس الصندوق المشترك للمعاشاتيتقر
  حدةالتقاعدية لموظفي األمم المت

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
  

  خلفية أساسية
  
تخضع القرارات التي يتخذها مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحـدة               -١

بشأن إدخال التعديالت على لوائح وقواعد الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لمـوظفي األمـم المتحـدة                
وتلخص هذه الوثيقة أهم المسائل التي ناقشها ذلك المجلس إبان دورتـه            . تحدةلموافقة الجمعية العامة لألمم الم    

  ١.واإلجراءات التي اتخذتها الجمعية العامة إزاءها) ٢٠٠٨يوليو /  تموز١٨-١٠(الخامسة والخمسين 
  

  القضايا المطروحة
  

  المسائل االكتوارية
  
 كـانون   ٣١ت في التقييم الـصادر فـي        أحاط المجلس علماً بالحالة االكتوارية للصندوق حسبما ورد         -٢

  .، وبالمالحظات التي أبدتها علية لجنة االكتواريات٢٠٠٧ديسمبر / األول
  
وكان ذلك التقييم قد أعد على أساس االفتراضات االكتوارية التي أوصت بها لجنة االكتواريات ووافق                 -٣

نظام تـسوية المعاشـات التقاعديـة،        طبقاً لالئحة الصندوق وقواعده و     ٢٠٠٧عليها مجلس الصندوق في عام      
معـدل  ) أ: (واستند مجلس الصندوق إلى ثالثة افتراضات اقتصادية هـي        . بصيغتها السارية في تاريخ التقييم    

معدل الربح بالقيمة االسمية من     ) ب(٪ سنوياً؛   ٤,٥الزيادة في األجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي قدره          
وافترض أيضاً أن عدد المستفيدين سينمو      . ٪ سنوياً ٤معدل التضخم قدره    ) ج(٪ سنوياً؛   ٧,٥االستثمارات قدره   

  . سنوات ويستقر بعدها هذا النمو عند الصفر١٠٪ سنوياً لمدة ٠,٥بمعدل 
  
 اكتـواري   ض وجود فائ  ٢٠٠٧ديسمبر  /  كانون األول  ٣١واتضح من التقييم النظامي الذي ُأجري في          -٤

وهذا يمثـل نقـصاناً   . ٪ من األجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي٠,٤٩للمرة السادسة على التوالي قدره  
، عندما كشف التقييم آنـذاك عـن        ٢٠٠٥ديسمبر  /  كانون األول  ٣١٪ عن المعدل الذي تحقق في       ٠,٨٠قدره  

                                                           
  .٢٠٠٨ديسمبر /  كانون األول٢٣ الصادر في ٦٣/٢٥٢القرار      ١
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ورأت لجنة االكتواريات ضرورة توخي االحتراس والحذر عند البت في كيفية اسـتخدام             . ٪١,٢٩فائض قدره   
  .هذا الفائض

  
ورأت لجنة االكتواريات، هي والخبير االكتواري االستـشاري، أن االحتفـاظ بكـل هـذا الفـائض                   -٥

٪ من األجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي كاف لتمويـل           ٢٣,٧ضروري، وأن االشتراك الراهن بنسبة      
  .المستحقات المقررة في مخطط صندوق المعاشات التقاعدية

  
نتائج االستعراض الدوري لوفورات التكاليف الناجمـة عـن التعـديالت           والحظ مجلس الصندوق أن       -٦

المدخلة على النهج الثنائي في نظام تسويات المعاشات التقاعدية كانت متسقة مع نتائج عمليات التقييم السابقة،                
فقرر عدم إدخال أي تغييرات في الوقت الراهن، وطلب من أمانـة صـندوق المعاشـات التقاعديـة ولجنـة                    

  .٢٠٠٩كتواريات مواصلة رصد هذه الحالة وعرضها عليه في دورته الخامسة والستين في عام اال
  

  االستثمارات
  
فقد حقق الصندوق في السنة المالية المنتهية في        . الحظ المجلس أن استثمارات الصندوق في أيد خبيرة         -٧
٪ وكذلك الرقم   ٥,٣ وهو   ٢٠٠٦ام  ٪، تجاوز الرقم القياسي الجديد لع     ٨,١ عائداً قدره    ٢٠٠٨مارس  /  آذار ٣١

 ٢٠٠٨مـارس  /  آذار٣١وتفادياً لمخاطر االستثمار تم تنويع فئات االستثمار؛ ففي        . ٪٦,٢القياسي األقدم وهو    
٪ منـه   ٤,٤٪ منه في عقارات، و    ١,٨٪ منه في سندات، و    ٣٦,٨ في أسهم، و   مستثمراً٪ من الصندوق    ٥٧كان  

  .جلفي استثمارات نقدية واستثمارات قصيرة األ
  
 مليـون دوالر    ٣٧ ٦٠٠وبالرغم من تقلبات األسواق ازدادت قيمة أصول الصندوق في السوق مـن               -٨

وهـذا  . ٢٠٠٨مارس  /  آذار ٣١ مليون دوالر أمريكي في      ٤٠ ٦٠٠ إلى   ٢٠٠٧مارس  /  آذار ٣١أمريكي في   
٪ ٤ عائداً قدره    –تحدة   بعد تسويته حسب مؤشر أسعار المواد االستهالكية في الواليات الم          –االرتفاع كل يمثل    

وقد . ٪ بعد احتساب التضخم   ٣,٥بالقيمة الحقيقية، تجاوز الهدف الطويل األجل الذي رأى الصندوق أنه سيكون            
 مليون دوالر أمريكي بسبب ٣٩ ١٠٠ إلى ٢٠٠٨يوليو /  تموز٩علم المجلس أن قيمة الصندوق قد هبطت في 

  .الدوامة التي أصابت السوق المالية
  
  .المجلس علماً بمختلف التقارير التي قدمت إليه عن بدء العمل بفئات بديلة الستثمار األصولوأحاط   -٩
  

ورحبت الجمعية العامة بالجهود الدائبة التي بذلها األمين العام بوصفه المؤتمن على استثمارات أصول               -١٠
امية إلى تنويـع االسـتثمارات       لموظفي األمم المتحدة، وهي الجهود الر      التقاعديةالصندوق المشترك للمعاشات    

بتوزيعها بين األسواق المتقدمة واألسواق الناشئة، وطلبت منه توخي الحذر الشديد عند البت في استثمار أموال                
الصندوق في أي بلد، ألن ظروف السوق متقلبة في الوقت الراهن، وأن يولي المراعاة التامة للمعايير األربعة                 

  .ويلحمان والربحية والسيولة وقابلية العمالت للتلالستثمار، وهي األ
  

ووافقت الجمعية العامة على إدراج أحكام التسويات التعاقدية في االتفاق المعقود مع أمين االسـتثمار                 -١١
  .العالمي
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  المسائل اإلدارية
  

نائية المنتهية في   نظر المجلس في البيانات المالية والبيانات المرتبطة بها عن عمليات الصندوق في الث              -١٢
  .٢٠٠٧ديسمبر /  كانون األول٣١
  

ووافقت الجمعية العامة على الموارد اإلضافية الكلية التي أوصى بهـا المجلـس لميزانيـة الثنائيـة                   -١٣
 من أجل تغطية تكاليف استعراض حالة الصندوق الكاملة وتكاليف الخدمات التعاقدية والفريـق              ٢٠٠٩-٢٠٠٨

  .ت، ومصروفات المجلسالعامل واألثاث والمعدا
  

 مليون دوالر ٣٣٠٠فقد بلغ اإلنفاق اإلجمالي على االستحقاقات والشؤون اإلدارية وإدارة االستثمارات   -١٤
وكانت إيرادات االشـتراكات قـد      .  مليون دوالر أمريكي   ١٥٣أمريكي، بما تجاوز إيرادات االشتراكات بنحو       

 ٣١٠٠ إلى   ٢٠٠٥ديسمبر  /  كانون األول  ٣١ية المنتهية في     مليون دوالر أمريكي في الثنائ     ٢٦٠٠ارتفعت من   
وتستعمل إيرادات االستثمارات . ٢٠٠٧ديسمبر /  كانون األول٣١مليون دوالر أمريكي في الثنائية المنتهية في 
  .لسد الفرق بين إيرادات االشتراكات واإلنفاق

  
  األحكام الخاصة باالستحقاقات

  
تغييرات المدخلـة علـى أحكـام الـصندوق الخاصـة باالسـتحقاقات             وافقت الجمعية العامة على ال      -١٥

 ٣٥ مكـرر ورقـم      ٣٥تطبيق األحكام الخاصة باألسرة وأعضاء األسرة السابقين بموجب المواد رقم            لتبسيط
  .٣٦مثلث ورقم 

  
حتى يتـسنى  ) ب(٢٤ووافقت الجمعية العامة على التوصية التي قدمها مجلس الصندوق بتعديل المادة    -١٦
شتركين في الصندوق الذين يعودون إلى الخدمة بعد فترة من العجز أن يعتبروا فترات العجز جـزءاً مـن                   للم

  .الخدمة الداخلة في حساب االشتراك في الصندوق، وذلك دون مطالبتهم بدفع أي اشتراكات إضافية عنها
  

نقيح المدخل على المادة    واعتمدت الجمعية العامة أيضاً موافقة مجلس الصندوق على توضيح نطاق الت            -١٧
 إلزالة القيد المفروض على حق شراء سنين الخدمة السابقة، وهو أن هذا الشراء ال يحـق                 ٢٠٠٦ في عام    ٢٤

فقط للمشتركين الذين قبضوا تسوية االنسحاب، بل ويحق أيضاً لمن طلبوا إرجاء استالم المعـاش التقاعـدي                 
  .لموضحة في التعديالت التقنية لالئحة الصندوقبشرط أال يكونوا قد استلموه وبالشروط األخرى ا

  
 بـأن يحـدد الـصندوق       ٢٠٠٧وأيدت الجمعة العامة القرار الذي اتخذه مجلس الصندوق في عـام              -١٨

 لألرامل النساء والرجال، حسب الوضع الشخـصي        ٣٥ و ٣٤مستحقات التقاعد، وخصوصاً بموجب المادتين      
الصندوق من قبل المنظمة التي كان المشترك يعمل لديها، وبـشرط     للمشترك المعترف به والمبلغ المدفوع إلى       

  .أن يقوم الصندوق بالتحقق الختامي من عدم تغير الحالة قبل أن يدفع هذه المستحقات
  

وأحاط مجلس الصندوق علماً مع التقدير بالدراسة التي أعدتها أمانة الـصندوق عـن وقـع تقلبـات                    -١٩
وبالتعليقات التي أبداها كل مـن الخبيـر االكتـواري االستـشاري ولجنـة              العمالت على مستحقات التقاعد،     

االكتواريات، وقرر استمرار رصد األوضاع وتقديم تقرير عنها كل ربع سنة إلى لجنة المعاشـات التقاعديـة                 
وقرر كذلك إعداد تقرير عن الحلول والخيـارات الملموسـة والـسهلة            . على مدى االثني عشر شهراً الالحقة     

يق والمستدامة التي تخفف وطأة تقلبات أسعار صرف العمالت، وذلـك بتكلفـة متناسـبة مـع النتـائج                   التطب
، بحيـث يتـسنى     ٢٠٠٩مارس  /  آذار ٣١االكتوارية، وتقديمه إلى لجنة المعاشات التقاعدية في موعد أقصاه          
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ألوضـاع التـي    وبناء علـى ا   . ٢٠٠٩لمجلس الصندوق أن ينظر فيه في دورته السادسة والخمسين في عام            
ستستجد، سوف ينظر مجلس الصندوق في تقديم توصية إلى الجمعية العامة لتعتمد في دورتها الرابعة والستين                

  .٢٠١٠يناير /  كانون الثاني١الحلول أو توليفات الحلول التي يتعين تنفيذها بأسرع ما يمكن بعد 
  

 ٦٢/٢٤١ الصندوق عن حالة تنفيذ قرارهـا        وقد أحاطت الجمعية العامة علماً بالمعلومات التي قدمها         -٢٠
  .بشأن دفع مبلغ مخصص مرة واحدة وبصفة استثنائية وعلى سبيل الهبة للمتقاعدين المقيمين في إكوادور

  
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  
  .جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علماً بالتقرير الوارد في هذه الوثيقة  -٢١
  
  
  

=     =     =  


