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 موجز

 
 من النفقات الطبية للمتقاعدين )التغطية الطبية بعد انتهاا    مّت اإلقرار منذ عدة سنوات بالتزام الفاو اجتاه التكّفل حبصٍة

املعايري احملاسبية الدولياة يف   املالية كجز  من اجتاه املنظمة إىل تنفيذ االلتزامات يف الكشوفن عرض هذه . وإاخلدمة(

 .نافعامل هاملرتاكمة للمنظمة بالنسبة إىل هذ غري املموَّلة على مسألة االلتزامات قد سّلط الضو  على حنو أكرب القطاع العام

 
   ر الوثيقااة4102بعااة واخلمسااد بعااد املائااة املنعقاادة يف مايو أيااار     الرااستعرضااجل ةنااة املاليااةر يف دورتهااا   و 

 FC 154/3      لتلا  الوثيقاة الا      0ر والضاميمة  4102بشأن التقييم االكتواري لاللتزاماات املتعلقاة بااملو فد لعاام

املتاحة ملعاةة  تضمنجل معلومات مفّصلة عن مستوى االلتزامات املرتاكمة للتغطية الطبية بعد انتها  اخلدمة واخليارات

 1فجوات التمويل يف التغطية الطبية بعد انتها  اخلدمة. وطلبجل اللجنة إىل األمانة ترتيا  اجتمااع غاري رلاي للجناة     

 قبل انعقاد دورتها يف اخلريفر حيث ميكن مناقشة اخليارات املطروحة مبزيد من التفصيل.

  
    وتشارحها علاى حناو    تشري هذه الوثيقة إىل عدد من اخليارات املتصلة بالتزامات التغطية الطبية بعد انتهاا  اخلدماةر

مباا يف للا  خاالال االجتمااع األخاري للصاندو         ر وتعطي تفاصيل عن املناقشات اةارية يف منظومة األمم املتحدةأكرب

ر وتوّفر معلومات إضاافية لتنظار   ةنة اخلدمة املدنية الدوليةكذل  و املشرتك للمعاشات التقاعدية ملو في األمم املتحدة

 فيها اللجنة.

 

 

 

 التوجيهات املطلوبة من ةنة املالية
 

     ُأعدَّت هذه الوثيقة للمساعدة يف النقاش حوال ما جيري حاليًا يف الفاو ومنظومة  األمم املتحدة بشاأن التزاماات التغطياة

 وهي تعرض للمعلومات وألي توجيه قد ترغ  اللجنة يف تقدميه.الطبية بعد انتها  اخلدمة. 

 
 مسودة املشورة

 إن اللجنة:

 باخليارات احملّدثة اليت قّدمتها األمانةة ملعاجلةة فجةوة التمويةل ت التزامةات التغطيةة الطبيةة بعةد          أحاطت علمًا

 انتهاء اخلدمة؛

 األمانة على استعراض هذه اخليارات على حنو أكرب ت سياق نظر اجلمعيةة العامةة لممةمل املت ةدة ت هةذه       شّجعت

 املسألة، مع التشديد على أهمية اعتماد نهج مشرتك من جانب منظمات األممل املت دة حيال هذه املسألة؛ 

  األمانة على مواصلة جهودها الحتواء تكاليف خطة التأمني الص ي احلالية.  وحّثت 

  

                                                      
1
 4102أكتوبر تشرين األوال  41مّت ترتي  اجتماع غري رلي يف   
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 مقدمة - ألف

 

ر كجاز  مان خطاط الضامان     0590مناذ عاام    الفاوشّكلجل خطة النفقات الطبية جز ًا أساسيًا من تعويضات مو في  -0

يضع املادير العاام خّطاة للضامان االجتمااعي      ر 4-6-210 االجتماعي امللحو ة يف النظام األساسي لشؤون املو فد: "املادة

للمو فدر تشمل تقديم الرعاية الصاحيةر واإلجااتات املرضايةر وإجااتة الوضاعر وتعاويب مناسا  يف حااالت املارض أو          

 احلوادث أو الوفاة ال  ُتعزى إىل أدا  الواجبات الرلية نيابًة عن املنظمة."

 

تعّهادت بتاوفري تعويضاات للنفقاات الطبياة       الفااو بية بعد انتها  اخلدمة ألن تنشأ االلتزامات املتعلقة بالتغطية الط -4

ر وألن هذه املسؤولية تستمر إىل حد وفاة الشخص )ومان املمكان أن تساتمر ماا بعاد      الفاوللمو فد املؤهلد بعد تقاعدهم من 

 لل  يف حاال كانجل العائالت مشمولة(. 

 

العمار  ورتفاع تكاليف اخلدمات الطبياة  النظرًا  السندنتها  اخلدمة على مّر لتغطية الطبية بعد اكلفة ا وقد اتدادت -2

أيضاًا أكثار    املعايري احملاسابية الدولياة يف القطااع العاامر أصابحجل هاذه االلتزاماات       ويف إطار جهود املنظمة لتنفيذ . املتوّقع

فهاي تساتوج  مان املنظماة      االلتزامااتر هذه على متويل  الفاو تلزمأن هذه املعايري ال  ويف حداملالية.  وضوحًا يف الكشوف

)علاى أساا     عااملد اإلقرار بكلفة املنافع للمتقاعدين احلاليد واملستقبليد يف كشوفاتهم املالية خالال فرتة خدمة املو فد ال

 االستحقا ( أكثر منه على أسا  التسديد أواًل بأّوال. 

 

منظوماة األمام املتحادة بكاملاهار وتساعى       يفعلى نطا  مماثال   انتها  اخلدمة لتغطية الطبية بعدوتتوفر التزامات ا -2

خاذت بعاب   ر اُتالفااو املنظمات على حنو ناشط إىل وضاع اسارتاتيجيات متويال فردياة ملواجهاة هاذا التحادي. ويف حااال         

 اإلجرا ات اإلجيابية.

 

 0ر ومنذ 0551مقابل خدمتهم احلالية عام ومّت اإلقرار بشرط متويل االلتزامات املستحقة للمو فد العاملد  -9

ال  تتعّلق مبو في الربنامج العادي كّل سنتد من  حلاليةجيري متويل تكاليف اخلدمة ا 0551يناير كانون الثاني 

وُتحمَّل  خمصصات الربنامج العادي وُتصَرف يف احلسابات الرلية ضمن التكاليف اةارية لتنفيذ برنامج عمل الفاو.

اخلدمة اةارية ملو في األنشطة املموَّلة من خارج امليزانية على مصروفات املشروعات املموَّلة من حساب األمانةر تكاليف 

 ومن ثم ُتموَّال من إيرادات املشروعات.
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ويف ما يتعلق بالتزام اخلدمة السابقة للتغطية الطبية بعد نهاية اخلدمة )أي اةز  من االلتزامات الذي حيققه  -6

 0240على اشرتاكات إضافية كل عامد لألعضا  بقيمة  4119-4112وافق املؤمتر منذ فرتة  رفون يف فرتات سابقة(املو 

من أجل معاةة هذا االلتزام بصورة جزئية. وهذه االشرتاكات منفصلة عن اعتمادات امليزانية املوافق  أمريكيمليون دوالر 

 ها.عليها لتمويل برنامج العمل وتشّكل إضافًة إلي

 

لة من خالال سبل لتخفيب التزامات التغطية الطبية بعد انتها  اخلدمة غري املموَّالأيضًا استعراض  الفاووواصلجل  -1

ر مبا يف ةتغيريات يف تصميم اخلطالختلفة واملتأمد الخمصصةر واستكشاف ترتيبات  أصوالمتويل مباشر إضايف واستثمار 

 لل  ترتيبات لتقاسم الكلفة كما ُتعرض يف هذه الوثيقة. 

 الفاوالتزامات  -باء

 

 2 611 هجمموعا ماا  قام االكتواريون باحتساب االلتزامات املتعلقة بالتغطية الطبية بعد انتها  اخلدماة اساتنادًا إىل    -1

 4األفراد امُلعالد بنسابة  إىل هذا اجملموع وُيضاف  مشارك متقاعد. 2 211مو ف عامل تقريبًا يشاركون يف اخلطة الطبيةر و

 للمتقاعدين.   0إىل  1.6للمو فدر ونسبة  0إىل 

 

وخالال السنوات املاضيةر تزايدت االلتزامات املتصلة بالتغطية الطبية بعد انتهاا  اخلدماة يف احلسااباتر وساوف      -5

ر الفااو سلبية حتى تارخيه علاى عمال   ويف حد مل يرتّت  على لل  أي عواق   تَّخذ أي إجرا ات.يتستمر يف التزايد إلا مل 

 سوف يزداد خطر هذا التأثري على مّر الوقجل.

 

ال  تقوم ولتغطية الطبية بعد انتها  اخلدمة لتزام االستحقاقات احملددة املتصلة بايعرض اةدوال أدناه جمموع ا -01

إعانة شاملة كافية لتكاليف املطالبات أن االلتزام على أسا  التمويل يقّر بتوفري . ويف حد التمويلو احملاسبة على أسا 

لل ر مبا يتسق مع الطبية للمتقاعدين من خالال االشرتاكات  املستقبلية للمو فد العاملدر فإن التقييم االكتواري ال يعكس 

 أدناه(. 46و 49نظر الفقرتد عانة الشاملة املزيد من النقاش بشأن اإلاملمارسة االكتوارية واحملاسبية العادية )
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 أساس التقييمل

 الفاواحلصة املفرتضة لكلفة 

 معدل احلسمل

 احملاسبة

 في المائة 77.0

 في المائة 4.30

 التمويل

 في المائة 64.5

 في المائة  4.30

التزامات التغطية الطبية بعد انتها  اخلدمة )التزام االستحقاقات 

 *احملددة(

  

 اكييرا أمدوالر 561 917 542 اكييرا أمدوالر 143 134 648 غري العاملداملشاركون  املتقاعدون 

 اكييرا أمدوالر 921 095 326 اكييرا أمدوالر 804 292 389 املشاركون العاملون

 دوالرا أمريكيا 482 013 869 دوالرا أمريكيا 947 426 037 1 جمموع االلتزام

 اكييرا أمدوالر 888 494 344 ال ينطبق** جانبًا لتغطية االلتزاماتاملوجودات املوضوعة 

 دوالرا أمريكيا 594 518 524 ال ينطبق التزام االستحقاقات احملددة غري املموَّال

 %39.6 ال ينطبق نسبة التمويل

 

املقّدمة حتى  ةواملسندة إىل اخلدم* التزام االستحقاقات احملددة هو القيمة احلالية لالستحقاقات ال  يوّفرها صاح  العمل 

اآلن. وبالنسبة إىل املتقاعدين واملشاركد العاملد املؤهلد حاليًا للتقاعدر يساوي التزام االستحقاقات احملّددة التزاماتهم 

مبلغًا حمددًا لكامل ّددة ل التزام االستحقاقات احملد غري املؤهلد بعد للتقاعدر ميثالكاملة؛ وبالنسبة إىل املشاركد العامل

املعايري من  49ر كما ينّص عليه املعيار AAاملصّنفة سم االلتزامات على أسا  منحنى مردود السندات االلتزام. وُتح

 ر وتعكس توقيجل دفع االستحقاقات املتوقعة.احملاسبية الدولية للقطاع العام

 

يف حساب أمانة أو آلية أخرى حبيث يتّم اإلقرار بأن  األصوالُتحصَّن. والتحصد يعين فصل غري احملددة مل  ** األصوال

 ُتستخدم على حنو حصري لتمويل هذه االستحقاقات. األصوال

 

يف املائةر مّما  242وجتدر اإلشارة إىل أن التزامات التمويل املبّينة يف اةدوال أعاله تستند على معدال حسم بنسبة  -00

يف املائة على املوجودات املخّصصة. وطاملا ُتستثمر  242على عائدات متوقعة بنسبة  يستند احلاجة إىل احتياط  شري إىلي

حيث أن جز ًا منها ُيستثمر يف أسهمر سوف تكون عائدات االستثمار املتوقعة أكرب من تل  املوجودات يف حافظة أكثر تنوعًا 

 تمويل أقل.ب ًاى على التمويلر وبالتالي التزامال  يشري إليها معدال حسم احملاسبةر مبا جييز استخدام معدال فائدة أعل
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 منظومة األممل املت دة -جيمل 

 توتيع أقساط التأمد الصحي

استعرضجل ةنة اخلدمة املدنية الدولية يف وقجل سابق من هذا العام توتيع أقساط التأمد الصحي بد األمم   -04

مبا يتماشى مع الطل  الصادر عن اةمعية العامة املتحدة واملشاركد يف خطط الواليات املتحدة األمريكية وغري األمريكية 

 (ر. A//RES/68/253)الوثيقة 

 

اخلدمة املدنية الوضع واملمارسة يف  ضو ُقدمجل إىل أعضا  اللجنةر لوحظ أنه يف ال  امة اهلبيانات الإىل  استنادوا -02

يف العديد من املنظمات الدولية األخرىر يف كذل  معظم مو في األمم املتحدة ويتقاعد املرجعيةر ويف البلدان األعضا  حيث 

 أن حصة صاح  العمل قد ترتفع.حاال كان على اللجنة أن تراجع التوتيعر من املرّجح 

 

ي بد املنظمة احملافظة على التوتيع احلالي ألقساط التأمد الصحبقررت اللجنة أن توصي اةمعية العامة  -02

 .األمريكيةغري األمريكية وواملتقاعدين يف خطط التأمد الصحي يف الواليات املتحدة  واملو فد العاملد

 قاعدية ملو في األمم املتحدةالصندو  املشرتك للمعاشات الت

( والتقرير A/68/353ر نظرت اةمعية العامة أيضًا يف تقرير األمد العام )الوثيقة 4102يف خريف عام  -09

( بشأن إدارة االلتزامات املتعلقة A/68/550للشؤون اإلدارية وامليزانية )الوثيقة لات الصلة للجنة االستشارية 

بالتأمد الصحي بعد انتها  اخلدمة. وعق  النظر يف هذين التقريرنر وافقجل اةمعية العامة على القرار 

A/RES/68/244 والية الصندو  املشرتك للمعاشات  نطا  الذي طل  إىل األمد العام البحث يف خيار توسيع

 شمل إدارة استحقاقات التأمد الصحي بعد انتها  اخلدمة.لت التقاعدية ملو في األمم املتحدة

 

ونظرًا إىل تداعيات قرار اةمعية العامة املمكنة على الصندو  املشرتكر طلبجل ةنة رصد األصوال واخلصوم التابعة  -06

ستشاري مذكرة بشأن أن يعّد خبري اكتواري ا 4102جمللس املعاشات التقاعدية يف اجتماعها األوال املنعقد يف فرباير شباط 

"خيار توسيع نطا  والية الصندو  املشرتك لتشمل إدارة استحقاقات التأمد الصحي بعد انتها  اخلدمة". وانتهجل املذكرة 

 ة يف حاال قام الصندو  املشرتك بإدارة هذه االستحقاقات.جد وفورات حجم أو مكاس  يف الكفا إىل أنه لن تو
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ر بطل  اةمعية العامة وأعرب 4102عدية علمًار خالال دورته املنعقدة يف صيف عام وأحاط جملس املعاشات التقا -01

عن موافقته على االستنتاجات املعروضة يف مذكرة اخلبري االكتواري االستشاري. وكذل ر صاد  اجمللس على استنتاجات 

والية صندو  املعاشات التقاعدية  ةنة رصد األصوال واخلصوم حوال هذه املسألة بأنه لن يكون من املستحسن توسيع نطا 

لتشمل إدارة منافع التأمد الصحي بعد انتها  اخلدمةر مع اإلشارة إىل أن هذا اخليار قد يشّكل خطرًا على االستدامة 

بناً  على نطا  اإلجرا ات املتخذة. التشغيلية للصندو ر وقد يؤثر سلبًا أيضًا على استدامة الصندو  على املدى الطويل 

 ر دعم جملس املعاشات التقاعدية مشاركة الرئيس واملدير التنفيذي للصندو  يف مناقشة فريق العمل املعين بشبكة وكذل

املالية وامليزانية املنبثقة عن اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى ملنافع التأمد الصحي بعد انتها  اخلدمةر وطل  بأن ينقل 

اجمللس بشأن استكشاف أو اعتماد أي خيارات ميكن أن توّسع نطا  والية  ح شواغلوالرئيس واملدير التنفيذي بوض

الصندو  ليشمل إدارة منافع التأمد الصحي بعد انتها  اخلدمةر وأوصى بأن يبحث فريق العمل املعين بشبكة املالية 

لتأمد الصحي بعد انتها  اخلدمة. وامليزانية املنبثقة عن اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى عن خيارات أخرى ممكنة ملنافع ا

التأمد الصحي. لذار قد يكون من غري  أشار اجمللس أيضًا إىل أن أهداف االستثمار للصندو  اختلفجل عن أهداف منافعو

 املالئم للصندو  إدارة املوارد املتصلة مبنافع التأمد الصحي بعد انتها  اخلدمة.

 

يف تقرير وتوصيات ةنة اخلدمة املدنية الدولية والصندو  املشرتك للمعاشات من املزمع أن تنظر اةمعية العامة و -01

 التقاعدية ملو في األمم املتحدة هذا اخلريف يف دورته احلالية التاسعة والستد.

 

 ملعاجلة فجوة التمويل ت التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمةاخليارات  -دال

 
 بعضها البعبر وميكن أن ُتمَزج يف بعب احلاالت. اخليارات املذكورة أدناه ال تتعارض مع

 توفري متويل إضايف لاللتزامات )أ( 

ميكن متويل جمموع االلتزامات املتعلقة بالتغطية الطبياة بعاد انتهاا  اخلدماة بطريقاة تدرجيياة مان خاالال تياادة           -05

 االشرتاك السنوي للبلدان األعضا  يف النفقات الطبية. 

 

ملياون دوالر أمريكاي يف    1419 إىل مبلا   4109-4102تقييمات األعضاا  لفارتة السانتد     صلاحلالير تيف الوقجل  -41

ألوال مل يتغّير مستوى التمويل هذا منذ أن وافاق علياه املاؤمتر    لفرتة السنتد(.  أمريكيمليون دوالر  0240السنة )استنادًا إىل 
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ر لن يكاون مساتوى االشارتاكات كافياًا     4102باالستناد إىل نتائج التقييم االكتواري لعام و .4119-4112 لفرتة السنتدمرة 

 لتمويل االلتزامات على حنو كاٍف طواال أي فرتة معقولة. 

 

لتغطياة تكااليف مناافع     أمريكاي ملياون دوالر   229والتمويل اإلضايف املباشر للمبل  احلالي املخصاص وهاو بقيماة     -40

انتها  اخلدمة )مع حتصد أو من دون حتصد( قد خيّفاب العجاز يف التمويال. فاألصاوال املرتاكماة قاد        التغطية الطبية بعد

 ُتستثمر بطريقة حذرةر على أن ُتستخدم العائدات لتخفيب متطلبات االشرتاكات املستقبلية.

 

قد  الطبية بعد انتها  اخلدمةوجتدر اإلشارة إىل أن األصوال ال  من شأنها أن ُتستخَدم لتمويل منافع التغطية  -44

 ميزان املدفوعاتر إمنا فقط إلا كانجل هذه األصوال حمّصنة. ويف حاال مل تكن األصوال حمّصنةر يفتعّوض عن االلتزامات 

من معايري  49ال ميكنها أن تعّوض على حنو مباشر عن التزامات التغطية الطبية بعد انتها  اخلدمة مبوج  املعيار 

 للقطاع العام. غري أن هذه األصوال قد تظهر يف مكان آخر على ميزان املدفوعات.  احملاسبة الدولية

 )ب( تعديل تصميم اخلطة وترتيبات تقاسم الكلفة  

ر من حيث األهلية 2يف وكاالت أخرى املتوفرة إىل حّد بعيد باخلطة الطبية لفاولميكن مقارنة اخلطة الطبية  -42

أحكام األهلية متطلبات العمر واخلدمة الضرورية للتأهل للتغطية الطبية بعد انتها   اوالوتتنوالتغطية الطبية على السوا . 

عام  الفاواخلدمة لدى التقاعدر كما حتّدد األفراد املعالد املؤهلد للحصوال على تغطية طبية بعد انتها  اخلدمة. ونظرت 

مر التقاعد العادي وتيادة فرتة اخلدمة الضرورية للتأهل ع تيادةيف عدد من التغيريات يف أحكام األهليةر مبا يف لل   4104

 مثلبعد انتها  اخلدمةر  أيضًا يف تغيريات أخرى يف جماال األهلية خلفب تكاليف التغطية الطبية الفاوللتغطية. وقد تنظر 

أيضًا يف البحث عن خيارات متصلة  الفاومستوى التغطية املوّفرة لألفراد املعالد من املتقاعدين. أخريًار قد تنظر  خفب

 باستخدام خمططات تأمد وطنية كتغطية أولية للمتقاعدين. 

 

غري أن وأي مزيج لتغيريات يف هذه امليزات قد يؤدي إىل خفب التزامات التغطية الطبية بعد انتها  اخلدمة.  -42

يف اخلطط املتأثرين بأي تغيريات. على سبيل  درجة تأّثر االلتزامات على مًر الزمن قد تعتمد على جمموعات املشاركد

املثاالر سوف ُتخفَّب االلتزامات على حنو أكرب يف األجل القصري يف حاال انطبقجل التغيريات على املتقاعدين احلاليد 

قط واملستقبليد على السوا . ومن جهة أخرىر سوف يكون التأثري ضئياًل جدًا يف األجل القصري إلا انطبقجل التغيريات ف

                                                      
2
 اةز  با .ر FC 143/4 ميكن إجياد مقارنة مفّصلة يف الوثيقة  
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أن تقّدر ما إلا أمكن إدخاال تغيريات على اخلطة بالنسبة إىل خمتلف  لفاول. وينبغي الفاوعلى الداخلد اةدد إىل مو في 

 جمموعات املشاركد.

 

أو املتقاعدين أن  العاملدواملو فد  الفاواملبدأ الذي يستند إليه الرتتي  احلالي لتقاسم الكلفة هو أنه يتوج  على  -49

. إمنا نظرًا إىل أن اشرتاكات املتقاعدين قد ال تتعّدى نسبة مئوية 3يتشاطروا بالتساوي كلفة نظام التأمد الصحي األساسي

معّينة من معاشهم يف الصندو  املشرتك للمعاشات التقاعدية ملو في األمم املتحدة أو متوسط راتبهم األخرير يؤدي لل  

 يف املائة من قسطهم يف نظام التأمد الصحي األساسي. 91اركد املتقاعدين إىل دفع أقل من بالعديد من املش

 

واخلطة الطبية تغطي املشاركد العاملد واملتقاعدين )واملستفيدين التابعد هلم( كما أن أقساط نظام التأمد الصحي  -46

د. غري أن معدال كلفة التغطية الطبية للمشاركد املتقاعدين األساسي تستند على جتربة املطالبة بالنسبة إىل مجيع املشارك

ألن التكاليف الطبية تزداد عادًة مع العمر. لذار توجد إعانة شاملة  أكرب عادة من معدال الكلفة بالنسبة إىل املشاركد العاملد

الرتتي  إىل وجود أقساط يف نظام التأمد بد املو فد العاملد واملتقاعدين. وبالنسبة إىل املشاركد املتقاعدينر يؤدي هذا 

الصحي األساسي أدنى مّما قد تكون عليه لو كانجل التزامات التغطية الطبية بعد انتها  اخلدمة تشكل خمططًا قائمًا حبّد 

 لاته من دون مشاركد عاملد.  

 

 يف املائة من كلفة التزاماتهم 42للحدود القصوى واإلعانات الشاملةر ُيقدَّر أن املتقاعدين يسددون ما معدله  نتيجًة  -41

يف املائة من الكلفة  0449لتغطية الطبية بعد انتها  اخلدمة. وُيقدَّر أن املو فد العاملد احلاليد يدفعون حواىل املتصلة با

مسؤولة عن الكلفة  الفاو  اخلدمة من خالال اإلعانات الشاملة املشمولة يف اشرتاكاتهمر وللتغطية الطبية بعد انتهاالباقية 

 يف املائة. 6249املتبقية وال  تبل  

 

ن من التأمد مبال  أكربر وقد تقّلص حصة ت قد تشمل وجوب أن يدفع املستفيدومن املمكن أيضًا النظر يف تغيريا -41

يدها. وأي تغيريات يف هذا اجملاال قد تؤثر على الوضع املالي للمتقاعدين و أو املو فد يف فاو تسدللااللتزامات ال  ينبغي 

 اخلدمةر وجي  النظر إليها يف السيا  اإلمجالي ملخططات التأمد الصحي عرب منظومة األمم املتحدة. 

                                                      
3
يها نظام التأمد يتوج  على املو فد الناشطد أو املتقاعدين أن يسددوا كامل كلفة خطة املزايا الطبية الكبرية وال  توفر تغطية للنفقات ال  ال يغط  

 . الصحي األساسي
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 )جيم( إجرا ات الحتوا  الكلفة 

لفة وتواصل استعراض إجرا ات أخرى قد تفضي إىل وفورات العديد من إجرا ات احتوا  الك الفاولقد أدرججل  -45

حمتملة مستقبلية. إمنا يبدو أنه يف حد يتسم العمل على ضمان الكفا ة والوفورات يف ترتيبات اخلطة الطبية بأهمية حيوية 

ىل حّد بسيط نسبيًا الحتوا  تكاليف املو فد احلاليةر ويف حد جي  أن يستمرر سوف تساهم هذه اإلجرا ات حبّد لاتها وإ

 يف حّل مسألة االلتزامات املتصلة بالتغطية الطبية بعد انتها  اخلدمة.

 

ر كما أن األمانة استعرضجل اخليارات املتاحة 4102وسوف ينتهي العقد احلالي للتأمد الطيب يف نهاية عام  -21

. وإضافًة إىل لل ر سوف يف الوقجل لاته احلفا  على التغطيةوإلبرام عقد جديدر مع احلرص على ضمان أفضل األسعار 

العقد يف املستقبل القري ر كما  رة إمجالية. ومن املتوقع أن ُيلزَّميتواصل العمل على تعظيم الفرص الحتوا  التكاليف بصو

نوفمرب تشرين ة واخلمسد بعد املائة املزمع انعقادها يف إىل اللجنة يف دورتها السادسسوف ُتقدَّم آخر املعلومات عن التطورات 

 .4102الثاني 

 )د( تسوية االلتزامات مع مؤّمن 

حبثجل منظمة الفاو مؤخرًا يف خيار لشرا  بوليصة تأمد تغطي كامل مبل  االلتزامات املرتاكمة املتصلة بالتغطية  -20

تكاليف املطالبات املتصلة التغطية الطبية بعد انتها  اخلدمة الطبية بعد انتها  اخلدمة أو جز ًا منه. وقد تغطي بوليصة 

بالتغطية الطبية بعد انتها  اخلدمةر ويكون هلا فرتة مضمونة طويلة األجل تبقى قائمة خالهلا حبيث تساوي الفرتة 

اإلمجالية تقريبًا الوقجل الالتم لتمويل االلتزامات املستحقة متوياًل كاماًل. وعالوًة على لل ر قد تربت احلاجة إىل تعهد طويل 

ن إلغا  البوليصة قبل أوانها. من جان  الفاو بدفع األقساط كل سنة بالكاملر على أاّل يتمكن أي من الفاو أو املؤّماألجل 

وبعد استعراض اقرتاحد مقّدمد من شرك  تأمدر تقّرر أن هذه السياسات قد تكون باهظة الثمن بالنسبة إىل الشركات 

 ريبة الكلفة املتصلة باملنافع املستقبلية. ال  تتطّل  قسطًا إضافيًا كبريًا لتغطية 

 اخلالصة -هاء

ختضع مسألة متويل االلتزامات املتصلة بالتغطية الطبية بعد انتها  اخلدمة حاليًا إىل استعراض يف مجياع منظماات    -24

. وكماا طلبتاه دورات   تشبه يف جوان  كثرية منها احلالة السائدة يف منظماات أخارى   الفاومنظومة األمم املتحدة. واحلالة يف 

ر على مستوى األمانات املشارتكة حاوال هاذه املساألة    كامل يف املناقشات اةارية سابقة للجنة املاليةر تشارك املنظمة بشكل 

 الفاوسوف تواصل أمانة و. بالتغطية الطبية بعد انتها  اخلدمة بقيادة أمانة األمم املتحدة وسوف تشارك يف فريق العمل املعين

 عملها الحتوا  تكاليف اخلطة احلالية للتأمد الطيبر ورصد التقّدم احملرت يف مناقشات األمم املتحدة يف نيويورك عن كث . 


