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  A58/36  
  
  
  
  

  تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات
  التقاعدية لموظفي األمم المتحدة

  
  

   األمانة منتقرير
  
  

  معلومات عامة
  
مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة بـشأن إدخـال            تخضع قرارات     -١

التعديالت على لوائح وقواعد الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة لموافقة الجمعيـة              
ورته الثانية والخمسين وتورد هذه الوثيقة ملخصاً ألهم المسائل التي ناقشها المجلس إبان د. العامة لألمم المتحدة

  ١.واإلجراءات التي اتخذتها الجمعية العامة بهذا الشأن) ٢٠٠٤يوليو /  تموز٢٣-١٣(
  

  القضايا المطروحة
  

  المسائل االكتوارية
  
 ٢٠٠٣ديـسمبر   /  كـانون األول   ٣١نظر المجلس في التقرير عن التقييم االكتواري للصندوق فـي             -٢

  .االكتواريينوالمالحظات الواردة بشأنه من لجنة 
  
وكان التقييم قد ُأعد على أساس االفتراضات االكتوارية التي حصلت على موافقة اللجنة الدائمة التابعة                 -٣

، وطبقاً لالئحة الصندوق وقواعده اإلدارية السارية حتى تاريخ إجراء التقييم؛ وجرى            ٢٠٠٣للصندوق في عام    
٪ فيما يخص زيادات المعاشات التقاعدية الممنوحة ٤ تبلغ ذلك على أساس االفتراض بأن نسبة التضخم السنوية

  .مع افتراض نمو صفري في عدد المشاركين
  
 بأن الفائض االكتواري في األجر ٢٠٠٣ديسمبر /  كانون األول٣١ويتضح من التقييم الذي أجري في   -٤

وجود هذا الفائض، وذلك ويشعر المجلس باالرتياح الستمرار  . ٪١,١٤الداخل في حساب المعاش التقاعدي بلغ       
ديـسمبر  /  كـانون األول   ٣١بالرغم من أن هذا الفائض األخير يمثل نقصاً بالمقارنة مع الفائض المسجل في              

ويؤكد كل من الخبير االكتواري االستشاري ولجنة االكتواريين من جديـد ضـرورة             . ٪٢,٩٢ وقدره   ٢٠٠١
  .ة الفائضالتزام الحذر والحرص عند اتخاذ قرار بشأن أسلوب إدار

  

                                                           
 .٢٠٠٤ديسمبر /  كانون األول٢٣، ٥٩/٢٦٩  قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ١
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وأحاطت الجمعية العامة علماً باتفاق المجلس مع توصية لجنة االكتـواريين باإلبقـاء علـى معظـم                   -٥
٪ من األجر الداخل في حساب المعـاش  ٢٣,٧الفائض، وبالمحافظة على المعدل الحالي لالشتراكات الذي يبلغ         

  .التقاعدي
  

  االستثمارات
  
صندوق باالستناد إلى التقرير والبيانات اإلحصائية المرفقة التي استعرض المجلس األداء االستثماري لل  -٦

  .قدمها ممثل األمين العام بشأن استثمارات الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة
  
وأشار المجلس إلى اإلدارة الحكيمة الستثمارات الصندوق، والتي يشهد عليها األداء االستثماري الجيد               -٧
وتتضح جودة أداء الصندوق من خالل العائد التراكمي الذي         . ما نتج عنه من فوائض اكتوارية أربعة متتابعة       و

 االسـتثماري،   الخطروبغية تدبير هذا    . ٪١٠,٦٪، بزيادة طفيفة عن أساس القياس المرجعي بنسبة         ١٠,٧٧بلغ  
٪ مـن   ٥٩,٧ الـسنتين، اسـتثمرت      يجري استخدام مجموعة من وسائل االستثمار المتباينة؛ ففي نهاية فتـرة          
٪ في السندات للحصول علـى      ٢٨,٩الصندوق في استثمارات رأس المال للحصول على نمو طويل األجل، و          

  .٪ في العقارات التي تتيح تحقيق النمو والعائدات على السواء٦,٣عائدات جيدة المستوى، و
  
/  آذار ٣١ن دوالر أمريكـي فـي        مليـو  ٢٦,٥٨٩وقد ارتفعت القيمة السوقية ألصول الصندوق إلى          -٨

 مليون دوالر أمريكـي،     ٢١,٧٨٩ حيث كانت تبلغ     ٢٠٠٣مارس  /  آذار ٣١ عما كانت عليه في      ٢٠٠٤مارس  
وكانت قيمة العائدات اإلجمالية للعـام حتـى        . ٪٢٢ مليون دوالر أمريكي أي بنسبة       ٤٨٠٠أي بزيادة قدرها    

. ٢٠٠٤مـارس   /  آذار ٣١للعام التالي حتى    ) ٪٢٨,٧(وموجبة  ) ٪٣,٨-( قيمة سالبة    ٢٠٠٣مارس  / آذار ٣١
وبعد التعديل الذي أجرته الواليات المتحدة على الرقم القياسي ألسعار المستهلك، مثلت هذه العائـدات نـسبتي                 

ومن ثم فإن اإلجمالي السنوي المحسوب لمعدل العائدات        . ٪ على التوالي  ٢٦,٥٪ و ٦,٦-العائدات الفعلية وهي    
 مليون دوالر أمريكي خالل الربع األول       ٢٧ ١٠٠وقد سجل الصندوق مستوى قياسياً بقيمة       . ٪٨,٧الفعلي بلغ   

 .٢٠٠٤من عام 
 
وأحاطت الجمعية العامة علماً بالزيادة الهامة في القيمة السوقية ألصول الصندوق والعائدات اإليجابية               -٩

باإلضافة إلى  . الصندوق في البلدان النامية   كما أحاطت علماً بزيادة استثمارات      . التي تحققت أثناء فترة السنتين    
ذلك، أكدت الجمعية العامة مجدداً دعمها لسياسة الصندوق في تنويع استثماراته عبر المناطق الجغرافية، حيثما               
يخدم ذلك مصالح المشتركين في الصندوق والمستفيدين منه، وفقاً للمعايير األربعـة المتمثلـة فـي الـسالمة                  

   . وقابلية التحويلوالربحية والسيولة
  

  الميزانية والشؤون المالية
  
 ووافق على تخصيص مبلغ ٢٠٠٥-٢٠٠٤استعرض المجلس التقديرات المنقحة لميزانية فترة السنتين   -١٠
 األثاث والمعدات لمكاتب الصندوق الجديدة وللمصروفات        دوالر أمريكي ألعمال الترميم وشراء     ٥ ٣٤٠ ٧٠٠

ووافقت الجمعية العامة على موارد إضافية لفتـرة        . اإلدارية فيما يخص تنفيذ التوصيات التي اعتمدها المجلس       
  .٢٠٠٥-٢٠٠٤السنتين 

  
لـسنتين  وأحاط المجلس علماً بالبيانات المالية والبيانات ذات الصلة بعمليات الـصندوق فـي فتـرة ا                 -١١

 ٢٤٠٠وبلغت المصروفات اإلجمالية المتعلقة باالستحقاقات واإلدارة وتنظـيم االسـتثمارات           . ٢٠٠٣-٢٠٠٢
 مليون دوالر أمريكي؛ وتمت تغطية هذا الفرق من         ٢٩٠مليون دوالر أمريكي متجاوزة بذلك اإليرادات بنحو        
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 مليـون   ٢١٠٠ دوالر أمريكي إلـى       مليون ١٨٠٠وارتفع اإليراد من االشتراكات من      . عائدات االستثمارات 
  .دوالر أمريكي خالل فترة السنتين

  
  األحكام الخاصة باالستحقاقات

  
 ٢٠٠٣ ديـسمبر /  كـانون األول   ٣١مع مراعاة التقييم االكتواري األخير الذي يبين وجود فائض في             -١٢

ن ُيضم جزء من خـصم      وتقريري الخبير االكتواري االستشاري ولجنة االكتواريين، قرر المجلس التوصية بأ         
وهو تدبير  (النقطة المئوية في التسوية األولى المستحقة بعد التقاعد على أساس الرقم القياسي ألسعار المستهلك               

وسيـستعرض  . ٢٠٠٥أبريل /  نيسان١٪ اعتباراً من  ١وسيبلغ معدل الخصم    ). ١٩٨٤توفيري اعتمد في عام     
تاماً على أن يتحقق تقيـيم اكتـواري مناسـب لـذلك فـي               مسألة إلغاء الخصم إلغاء      ٢٠٠٦المجلس في عام    

 في رفع القيود عن الحق في ضم مـدة  ٢٠٠٦كما سينظر المجلس في عام  . ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون األول  ٣١
  .الخدمة السابقة على أساس طولها

  
األولـى  نقطة مئوية من التسوية      ١,٥وقد وافقت الجمعية العامة على النهج التدريجي في إلغاء خصم             -١٣

ووافقت أيضاً على توصية المجلس بإضافة نص جديد في أحكـام   . على أساس الرقم القياسي ألسعار المستهلك     
٪ من المبلغ المدفوع بموجب ٨٠نظام المسار الثاني لتسوية المعاشات بشأن ضمان حد أدنى قابل للتعديل بواقع 

  . على أساس احتمالي فقط٢٠٠٥أبريل /  نيسان١ن مسار دوالر الواليات المتحدة، على أن ينفذ ذلك اعتباراً م
  
، بعد التشاور مع لجنـة      ٢٠٠٥وطلب المجلس إلى كبير موظفي الصندوق االستشاريين أن يقدم في عام             -١٤

  .االكتواريين الدائمة تقريراً إلى اللجنة الدائمة بشأن إمكانية شراء سنوات إضافية من الخدمة
  

  مسائل أخرى
  
 بصفة خاصة، بالتحسن الذي     ،قر المجلس ألماً بالتحسينات العديدة التي تمت حتى اآلن، و       أحاط المجلس ع   -١٥

طرأ على توجه الصندوق نحو خدمة جميع عناصره التكوينية، بمن فيهم المشتركون والمـستفيدون وأعـضاء                
لـك الموقـع    بما فـي ذ   (وكان من بين اإلنجازات األخيرة الملحوظة سياسة االتصال الجديدة          . المجلس أنفسهم 

وإصدار التقرير السنوي على نحو منتظم وإمكانية الحصول على وثائق المجلس عـن             ) الجديد على اإلنترنت  
  .طريق االتصال اإللكتروني المباشر

  
وأحاطت الجمعية العامة علماً، مع االرتياح، بالتقرير المرحلي عن ميثاق إدارة الصندوق، الـذي قـدم                 -١٦

  .أهدافاً وغايات محددة
  
وبغية ضمان استمرارية الحقوق التقاعدية وافقت الجمعية العامة على توصية المجلس بأن يغطي اتفاق   -١٧

النقل المنقح الذي عقده الصندوق مع منظمة األمن والتعاون في أوروبا بشأن نقل الموظفين من الصندوق إلى                 
 التغطية تقتـصر فـي الـسابق علـى          وكانت. ٢٠٠٥يناير  /  كانون الثاني  ١تلك المنظمة، وذلك اعتباراً من      

  .الموظفين المنقولين من منظمة األمن والتعاون في أوروبا إلى الصندوق
  
. ووافقت الجمعية العامة أيضاً على اتفاق النقل مع منظمة التجارة العالمية الـذي اعتمـده المجلـس                  -١٨

/  كانون الثاني  ١مة، وذلك اعتباراً من     وسيحل هذا االتفاق محل االتفاق الحالي القائم بين الصندوق وتلك المنظ          
  .٢٠٠٥يناير 
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 العـالمي   البرلمانيوبناء على توصية المجلس اإليجابية، قررت الجمعية العامة قبول عضوية االتحاد              -١٩
  .٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني١في الصندوق اعتباراً من 

  
  دة ولجنته الدائمةتكوين المجلس المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتح

  
أحاطت الجمعية العامة علماً بالمعلومات الواردة في تقرير المجلس المشترك للمعاشات التقاعدية عن               -٢٠

استعراض حجم وتكوين المجلس ولجنته الدائمة، وبقرار المجلس بأن يوالي الفريق العامل المنشأ إلجراء ذلك               
  .٢٠٠٦ وينظر فيها المجلس في عام ٢٠٠٥ة الدائمة في عام االستعراض دراسة المسألة لكي تنظر فيها اللجن

  
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  
  .جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علماً بالمعلومات الواردة في هذه الوثيقة  -٢١
  
 
  

=     =     =  


