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 موجز
 

  يف دورهتا  ،أن ترفع إليها 2016التمست جلنة املالية يف دورهتا احلادية والستني بعد املائة املعقودة يف مايو/أيار
العادية التالية، آخر املستجدات بشأن قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة عقب دراستها التقرير حول التأمني 

انتهاء اخلدمة الصادر عن جمموعة العمل التابعة لشبكة الشؤون املالية وامليزانية، وبشأن اجلهود  الصحي بعد
 هلا األمانة حلصر تكاليف اخلطة.اليت تبذ

  تورد هذه الوثيقة تفاصيل عن املناقشات اجلارية يف منظومة األمم املتحدة، وتقدم معلومات إضافية عن تدابري
 ذها الفاو، لكي تنظر فيها اللجنة.حصر التكاليف اليت تنف

 
 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية

 
 هذه الوثيقة لتعرض آخر املستجدات بشأن املناقشات املعقودة على مستوى جمموعة العمل املعنية  دمت إعدا

. صر التكاليفحتنفذها الفاو لغاية لألمم املتحدة، وبشأن التدابري اليت  الصحي بعد انتهاء اخلدمة بالتأمني
 والوثيقة مقّدمة على سبيل املعلومات وألي توجيه قد ترغب اللجنة يف طرحه.

 
 مسودة المشورة

 
 إّن اللجنة:

 
   بآخر المستتتتتتتتتتتتجدات بشتتتتتتتتتتتهن الجرارات التي اتخمتها الجمعية العامة ل م  المت دة  قد أحاطت علما

عجب تدارستها تجرير مجموعة العمل المعنية بالتهمين الحت ي بعد انتهاء الخدمة ل م  المت دة التابعة 
 إلى شبكة المالية والميزانية )"مجموعة العمل"(؛

 رات في سياق االعتبارات الم يطة بهما الشهن من األمانة على مواصلة استعراض همه الخيا وشجعت
قبل الجمعية العامة ل م  المت دة، مشتتتتتتتتتتددة على أهمية اعتماد نه  موحد بين أعألتتتتتتتتتتاء ن ا  األم  

 المت دة الموحد للمرتبات والبدالت واالست جاقات؛

  األمانة على مواصلة جهودها ل حر تكاليف خطة التهمين الطبي ال الية. تثحو 
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 مجدمة -ألف
 
 (، تناولت اجلمعية العامة لألمم املتحدة )املشار إليها فيما يلي باسم "اجلمعية العامة"2013يف خالل خريف  -1

اللجنة ) وامليزانية اإلدارةوالتقرير املرتبط به الصادر عن اللجنة االستشارية لشؤون  (A/68/353رقم )تقرير األمني العام 
، بشأن إدارة التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة.  وعقب النظر يف هذين التقريرين، A/68/550)الوثيقة رقم ) (االستشارية

 . A/RES/68/244وافقت اجلمعية العامة على القرار رقم 
 

 بعد انتهاء الخدمة من قبل مجموعة العمل التهمين الح يمعالجة فجوة تمويل  -باء
 
ظمة ويسححاعدها مؤمترات عرب الفيديو بوترية منتاملعنية بالتأمني الصحححي بعد انتهاء اخلدمة تنظم أمانة جمموعة العمل  -2

 يف ذلك استشاري قامت أمانة األمم املتحدة بتوظيفه. 
 
من أجل الوقوف على موقع جمموعة العمل إزاء   2016تشرين الثاين /ومن املتوقع عقد مؤمتر عرب الفيديو يف نوفمرب -3

الصحي بعد انتهاء  بشأن التأمني 2015كانون األول /كل من التوصيات الثماين اليت صيغت يف الوثيقة الصادرة يف ديسمرب
ملقبل وسوف يقدم التقرير ا 2016يف مطلع  استؤنفتوقد نظرت اجلمعية العامة يف هذه الوثيقة خالل دورهتا اليت اخلدمة.  

 . 2016كانون األول /جملموعة العمل إىل اجلمعية العامة يف ديسمرب
 
 .التطورات املتعلقة بالتوصيات الثماين/ويرد فيما يلي عرض للمناقشات -4
 

 ة؛حراف الثالثحة مع مدراء األطحات اجلماعيح: املفاوض1ة حالتوصي
 ؛قدمي الرعاية الصحيةاملفاوضات اجلماعية مع م :2التوصية 

 استعراض اكتتابات التأمني واملفاوضات مع مقدمي التأمني. :3التوصية 
 
" املرفوع A/70/590ضمن تقرير األمني العام لألمم املتحدة رقم " 2015وفقاً ملا أبلغ عنه يف ديسمرب/كانون األول  -5

مبوجب خطط التأمني طبية احلاصلني على تغطية  369 173، فمن بني األشخاص الح 2014إىل اجلمعية العامة يف هناية 
اللجنة اإلدارية /لوكاالت منظومة األمم املتحدة اليت استقصتها جمموعة العمل التابعة لشبكة املالية وامليزانية 23الصحي الح

ية من خطط تديرها أطراف ثالثة. شخصاً بتغط 305 857الرفيعة املستوى بشأن التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة، يتمتع 
 . CIGNAيف املائة( بتغطية خطط تديرها شركة  87.3شخصًا )أي  266 916أولئك األشخاص، يتمتع ومن بني 

 CIGNA ركةش مل تقم حىت تارخيه بأية مفاوضات مجاعية معلألمم املتحدة إال أن الوكاالت التابعة إىل النظام املوحد 
 ني مبوجب خططها. ن ص األشخاص املؤمّ خيبشأن األحكام التعاقدية األنسب واألسعار فيما 
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خالل انعقاد  2016أيلول /يف جنيف يوم الثامن والعشرين من سبتمرب CIGNAعقد اجتماع مع ممثلني عن شركة  -6
عقد اجتماع آخر ل املائدة املستديرة للمسؤولني عن التأمني من أجل تناول الشأن املذكور أعاله.  وجيري التخطيط حالياً 

 وهي ثاين أكرب شركة مقدمة للتأمني يف منظومة األمم املتحدة.  Allianz شركة مع ممثلي
 
تنظر جمموعة العمل يف إمكانية إبرام عقود جامعة مع مدراء األطراف الثالثة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية  -7

 وشركات التأمني. 
 

 : االستفادة من خطط التأمني الصحي الوطنية4التوصية 
 
أرسلت أمانة األمم املتحدة دراسة استقصائية بالنيابة عن منظومة األمم املتحدة، إىل مجيع ممثلي البعثات الدائمة  -8

دى مالءمة مل الكامل التبيانلدى األمم املتحدة يف نيويورك، بناء على طلب من اجلمعية العامة يف دورهتا السبعني، من أجل 
 الصحي منني كذلك يف خطة وطنية للتأمنياملؤّ األشخاص االت، يقضي باخنراط إدراج شرط يف خطط التأمني الصحي للوك

 قابلية تطبيق هذا الشرط وتداعياته املالية. مدى التغطية األولية، و  لغايات
 
ترمي الدراسة االستقصائية األوىل إىل التأكد مما إذا كانت تغطية اخلطط الوطنية للرعاية الصحية متاحة أو ميكن  -9

ا إىل املوظفني العاملني أو املتقاعدين ملنظومة األمم املتحدة الذين يعيشون يف دولة عضو، فضاًل عن أفراد عائالهتم إتاحته
 . الذين يعيلوهنم

 
تمثل ي فيما خ ص الدراسة االستقصائية. يف هذا الشأن قررت جمموعة العمل تطبيق هنج يتألف من خطوتني -10

 للمسؤولني احلاليني والسابقني باالطالع  سماحليف تبيان مدى استعداد الدول األعضاء ل 1اهلدف األويل للخطوة 
 على خططها الوطنية للرعاية الصحية وتكوين فكرة مبسطة عما ميكن توقعه من حيث نطاق التغطية مقابل التكلفة.

 الذي سيمّكن جمموعة العمل تفاصيل أكثر بشأن أحكام وشروط التأمني، األمر  توفريعلى  2وسوف تنطوي اخلطوة 
 . خمتارة ص التغطية يف بلدان خيمن تنفيذ حتليل دقيق للتكلفة مقابل الفائدة فيما 

 
 األمم املتحدة يتوسيع والية الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظف :5التوصية 

 
اشات التقاعدية للمع الصندوق املشرتكلتداعيات املمكنة اليت قد ترتتب على قرار اجلمعية العامة على لنظرًا  -11

 ، طلبت جلنة رصد األصول واخلصوم التابعة جمللس املعاشات التقاعدية يف اجتماعها األول املنعقد ملوظفي األمم املتحدة
 أن يعّد اخلبري األكتواري االستشاري مذكرة بشأن "خيار توسيع نطاق والية الصندوق املشرتك 2014شباط /يف فرباير
 لتشمل إدارة استحقاقات التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة". ات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدةللمعاش

 
 أحاط جملس املعاشات التقاعدية علمًا بطلب اجلمعية العامة وأعرب عن موافقته على االستنتاجات املعروضة  -12

وأقّر اجمللس أيضاً التوصيات الصادرة عن جلنة رصد األصول واخلصوم هبذا الشأن والواردة يف إطار البند  .يف املذكرة أعاله
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 فإىل أن أهداف االستثمارات ختتل التقاعدية جملس املعاشاتمن "تقرير جلنة رصد األصول واخلصوم". وأشار  (ج)11
صندوق مبهمة أنه قد ال يكون مناسباً اضطالع ال بالتايل واعترب بني الصندوق وبني التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة. ما

 إدارة املوارد املتعلقة بالتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة.
 

قاعدية الية صندوق املعاشات التعلى أنه من غري املستحسن توسيع نطاق و  التقاعدية جملس املعاشاتوافق  -13
دامة اخليار قد يشكل خطرًا على االستهذا انتهاء اخلدمة، مشريًا إىل أن إدارة استحقاقات التأمني الصحي بعد  يشملل

 التشغيلية للصندوق وقد يؤثر سلباً أيضاً يف استدامة الصندوق على املدى الطويل اعتماداً على نطاق اإلجراء املعتمد.
 

 التابعة للصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة،  إال أن شعبة إدارة االستثمارات -14
ال  ص التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة يف حخيمستعدة إلسداء املشورة إىل املنظمات حول سياسات االستثمار فيما 

 طلب منها ذلك.
 

 هاء اخلدمة: توحيد املنهجية العامة لتقييم التزامات التأمني الصحي بعد انت6التوصية 
 ووضع عوامل رئيسية للتقييم وتطبيقها

 
 مل تتناول جمموعة العمل بعد هذه التوصية. -15
 

 : التمويل الكايف اللتزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة7التوصية 
 

أول" لتمويل بقررت اجلمعية العامة يف دورتيها الثامنة والستني والسبعني وجوب استمرار هنج "التسديد أواًل  -16
شأن إال أن األمني العام ال يزال قلقًا ب مم املتحدة "يف الوقت الراهن." التزامات التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة لأل

لعام اجلمعية العامة وقد أبلغ األمني ا لياً على امليزانيات املستقبلية.مستوى االلتزامات غري املمولة الذي سيفرض ضغطًا ما
مليون دوالر أمريكي  227وقع للمبالغ املدفوعة كل سنتني لقاء التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة أن ترتفع من بأنه من املت
ر أمريكي يف الفرتة مليون دوال 922وإىل  2025-2024مليون دوالر أمريكي يف الفرتة  422إىل  2017-2016يف الفرتة 

لتأمني ة والسبعني اقرتاح سيناريو متويل فيما خ ص التزامات اياحلادوبالتايل، فهي تزمع لدى انعقاد دورهتا . 2040-2041
مع احلفاظ يف الوقت عينه  2018كانون الثاين /يناير 1الصحي بعد انتهاء اخلدمة للموظفني الذين مت توظيفهم اعتباراً من 

 هذا التمويل  اريخ.  ويرمي ص التزامات املوظفني الذين جرى توظيفهم قبل هذا التخيعلى هنج الدفع أواًل بأول فيما 
 د من تأثرياته وإىل احل ،إىل ضمان الرقابة االحرتازية لتصاعد التزامات التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة لألمم املتحدة

 يف امليزانيات املستقبلية. 
 

دمة تكلفة اخل ىسوف يركز االقرتاح على التمويل اجلزئي اللتزامات التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة بناء عل -17
نة مبوجب هذا النهج، سيتم متويل االلتزامات حديثة العهد متوياًل تاماً فيما أن االلتزامات الراهو تكلفة الفائدة سنوياً.  اً زائد

اق تعين "االلتزامات يف هذا السيستبدأ بالرتاجع جراء االستنزاف. ستبقى غري ممولة، وهي بعد فرتة أولية من النمو املطرد 
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  2018كانون الثاين /يناير 1رى توظيفهم اعتبارًا من جيحديثة العهد" تلك اليت تشكلت خبصوص املوظفني الذين 
أمني تشمل االلتزامات املتصلة باملوظفني الذين قد مت توظيفهم قبل ذلك التاريخ ولكن الذين ال حيق هلم بعد بالت وهي ال

 .2018كانون الثاين /يناير 1ينبغي إدراج هذا االلتزام يف تقييم االلتزامات اليت تشكلت قبل و هاء اخلدمة. الصحي بعد انت
 

 إعداد التوقعات التالية:  Ernst & Youngدعماً هلذا االقرتاح، طلبت شركة  -18
 

 جممححل التزامححات التححأمني الصحححححححححححححححي بعححد انتهححاء اخلححدمححة  (دي املتوقع على املححدى البعيححدأي التححدفق النقحح) تطور 
 من دون متويل؛ 

  من دون متويل،  2018كانون الثاين /يناير 1تطور التزامات التأمني الصحححي بعد انتهاء اخلدمة اليت تشححكلت قبل
 جراء االستنزاف؛  احىت انقضائه

 رى توظيفهم اعتباراً جي ص املوظفني الذين خيفيما  ت تشكليتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة التطور التزامات الت
 تكلفة الفائدة؛  اً ، مع متويل تكلفة اخلدمة زائد2018كانون الثاين /يناير 1من 

 ص خيما  فائدة يفتكلفة ال ا  تطور إمجايل التزامات التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة مع متويل تكلفة اخلدمة زائد 
 . 2018كانون الثاين /يناير 1من  رى توظيفهم اعتباراً جياملوظفني الذين 

 
نسب اخلصم من الرواتب اليت ستكون ضرورية من أجل  كذلك حتديد  Ernst & Young شركة وقد طلب من -19

 (تكلفة اخلدمة) 2018كانون الثاين /يناير 1التمويل التام اللتزامات التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة اليت تشكلت من 
 ستوىم يف هذا السياق نعين بح"التمويل الكامل" تراكم احتياطي مايل كاف خلفض. (الفائدة) عن هووها املتوقع فضالً 

ول، وتغطيته كامالً أب الً من خالل الدفع أو  ،التزامات التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة لألمم املتحدة املتوقع يف مرحلة أوىل
 املتقاعدين حديثاً اعتباراً من تاريخ تقاعدهم.   ص املوظفنيخييف هناية املطاف، فيما 

 
سيعرب عن نسبة اخلصم من املرتبات كنسبة مئوية ثابتة مبثابة "عبء" من إمجايل كتلة الرواتب املدرجة يف امليزانية  -20

ديثة العهد حبعبارة أخرى مع أن العبء يوافق التزامات اخلدمة.  اليت تستخدم لتقييم التزامات التأمني الصحي بعد انتهاء
  عنه كنسبة مئوية من كتلة املرتبات، بغض النظر عن تاريخ التوظيف. سيعرّب  ،2018كانون الثاين /يناير 1اعتباراً من 

 
 : استثمار األموال االحتياطية8التوصية 

 
طبيعة خت ص قيودًا  ع العام تفرضاحملاسبية الدولية للقطا يف حني أن املعايري رتاضات العائد على االستثمارات. اف -21

لدى حساب معدل اخلصم املدرج يف تقييم التزامات التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة،  اعتبارهاارات اليت ميكن االستثم
ملطلوبة أعاله من ا صوماتلالستثمار. إن اخل -ثر واقعية وأك -فإن القرارات بشأن التمويل ميكن أن تستغنم فرصاً بديلة 

ستحدد باستخدام معدالت مفرتضة خمتلفة ملعامالت العائد على االستثمارات.  هذه العائدات على االستثمارات  رواتبال
ظاً من معدالت التضخم، وستكون أقل حتف عزل عنيف العائد على االستثمار مبمثل صا ،ستظهر كمعدالت حقيقية للعائد

يف املائة للعائد على االستثمار  3.50إن نسبة و تأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة. التزامات الاخلصم املعتمدة يف تقييمات 
 تتطابق مع هدف معدل العائد احلقيقي على املدى البعيد للصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة.
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ة تبقى مستقرة من امليزانية العادية كنسبة مئوي لكل عائد مفرتض على االستثمار سيوضع جدول يبنّي نسبة اخلصم -22

  احلالية. لفرتة السنتني الرواتب على مر الوقت.  وسوف يعرض اجلدول كذلك اخلصم املوافق بالدوالرات األمريكية من
 

 إن العائدات على االستثمارات املفرتضة اليت سوف تستخدم هي:  -23
 

 ؛ (التضخممبعزل عن )يف املائة  2.50قيقي بنسبة معدل ح (1)
 يف املائة؛  3.00معدل حقيقي بنسبة  (2)
يتطابق مع هدف معدل العائد احلقيقي على املدى البعيد للصحححححححححححندوق )يف املائة  3.50معدل حقيقي بنسحححححححححححبة  (3)

  ؛(املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة
 .يف املائة 4.00معدل حقيقي بنسبة  (4)

 
  ،نطاق هذه املهمة من وكاالت خاضعة إلدارة اجلمعية العامة، ولكن باستثناء مهمات حفظ السالم ألفيت -24

أصالً بتقييم التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة  Ernst & Youngمن حيث املبدأ تلك هي الوكاالت نفسها اليت تقوم شركة 
 وكاالت كافة ككل. وسوف تقدم النتائج إىل كل وكالة بصورة منفصلة وإىل الهلا. 

 
 ومنحنيات موافقة هلا ميكن نقلها بسهولة  وأشكال بيانيةجداول  (2)و ؛نتائج مالية (1)تقدم يف شكل: س -25

 .21/10/2016 يف Ernst & Young شركة املهلة النهائية لتقدميها من قبلأما تقرير اجلمعية العامة. 
 

تقدمي نتائج إىل الوكاالت غري الواقعة حتت إدارة اجلمعية  Ernst&Young شركة يف تاريخ الحق قد يطلب إىل -26
 قد يكون ذلك رهن أحكام وشروط مستقلة. و أي تلك اليت هلا أجهزهتا الرئاسية اخلاصة هبا.  ،العامة

 
 إجراءات ححر التكاليف المتخمة من الفاو -جي 

 
  جيري التفاوضو وتؤمنها.  Allianz شركة تديرهاأدخلت إجراءات حلصر التكاليف إىل اخلطة الطبية اليت  -27

 مع األخذ يف احلسبان أن أسعار الرعاية الطبية ختتلف من بلد و مع مقدمي الرعاية الصحية بشأن تطبيق خصومات. 
بشأن احلفاظ  Alliance Worldwide Care (AWC) الفريق الطيب لشركة اتفقت املنظمة مع ،إىل آخر ومن إقليم إىل آخر

 الطبية على مستوى معقول ومرعي.  على أسعار الرعاية
 

مت التحقق من املطالبات الواردة انطالقًا من مبدأ العناية الواجبة ومت تطبيق أحكام العقود بشكل صارم فأدى  -28
ال يف الوقت ناهيك عن الكشف عن حاالت االحتي ،2015احلؤول دون خسائر ممكنة للخطة الطبية يف عام ذلك إىل 

 املناسب ومنعها.
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سوف تواصل الفاو النظر يف إجراءات أخرى حلصر التكاليف مثل حتسني إدارة احلاالت والعودة إىل تطبيق  -29
 األحكام اخلاصة بالسفر وإجراء املزيد من املفاوضات مع مقدمي الرعاية الصحية والصيدليات.

 
 خالصةال -دال

 
 االلتزامات املتصلة بالتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة حاليًا إىل استعراض يف مجيع وكاالتختضع مسألة متويل  -30

بناء على طلب و  حلالة السائدة يف منظمات أخرى.واحلالة يف الفاو تشبه يف جوانب كثرية منها ا منظومة األمم املتحدة.
ذه شات اجلارية على مستوى األمانات املشرتكة، حول هدورات سابقة للجنة املالية، تشارك املنظمة بشكل كامل يف املناق

املسألة، ومن شأن النظر يف هذه املسألة لدى الدورة املقبلة للجمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك أن يوفّر توجيهات 
 هامة إىل منظومة األمم املتحدة ككّل.

 
ات احلالية للتأمني الطيب، ورصد التقّدم احملرز يف مناقشسوف تواصل أمانة الفاو عملها حلصر تكاليف اخلطة  -31

 األمم املتحدة يف نيويورك بشكل أوثق.


