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 موجز
 

    اللتزاماات املنظماة يف ماا يتعلاق باا          تقدم هذه الوثيقة حتديثا للجنة املالية عن نتاائ  التقيايم اإلوتاواري

 . 2034ديسمرب/وانون األول  13املتصلة باملوظفني )ا   ( يف 

 ا دمة أو نتيجة ألمراض  إمتامتتناول ا    اليت توفر استحقاقات للموظفني سواء عند  مقدمة: األول القسم

 أو إصابات مرتب ة بالعمل. وما يشرح هذا القسم الغرض من إجراء التقييمات اإلوتوارية السنوية.

 ديسامرب/وانون   13عرضا موجزا جملموع التزامات ا    يف  يتضّمننتائج التقييم اإلكتواري،  :القسم الثاني

 2034ية املستخدمة يف هذه التقييمات. وخالل عاام   الرئيس فرضيات، ويعرض ال2032و 2031و 2034 األول

مان    ازدادتملياون دوالر أمريكاي بعادما     391القيمة الكلية لللتزامات املتعلقة با    مببلا  قادره    ازدادت

 مليااون دوالر أمريكااي يف  3 19094إىل  2031ديساامرب/وانون األول  13مليااون دوالر أمريكااي يف   3 39791

 يف هذا القسم. الزيادة ترد تفاصيل األسباب املختلفة هلذه. و2034ديسمرب/وانون األول  13

 :الذي يعرض جمموع االلتزامات املسجلة وغري املسجلة، وصاايف التزاماات    الوضع املالي اجلاري القسم الثالث

اماات املمولاة وغاري املمولاة     وشوف امليزانية ا اصة با    استنادا إىل التقييمات اإلوتوارية فضال عان االلتز  

غاري   ت. وقاد بلا  جمماوع االلتزاماا    يعلاى التاوال   2032و 2031و 2034 ديسمرب/وانون األول 13للخ   يف 

ملياون   76199مليون دوالر أمريكي مقابال   912.1ما مقداره  2034ديسمرب/وانون األول  13املمولة للخ   يف 

 .2031ديسمرب/وانون األول  13دوالر أمريكي يف 

 جيري مقارنة بني تكاليف مادفوعات ا دماة ارارياة السانوية للخ ا        :: احملاسبة والتمويلالقسم الرابع

. ويبل  جمماوع مادفوعات ا دماة ارارياة     2031ديسمرب/وانون األول  13لفرتة السنوات الثلث املنتهية يف 

دوالر أمريكاي(. ويشامل هاذا القسام      مليون 1.91 – 2034مليون دوالر أمريكي ) 4699ما قيمته  2031لسنة 

أيضًا مقرتحات للتمويل الكامل   ة التغ ية ال بية بعد انتهاء ا دمة، وصندوق مادفوعات نهاياة ا دماة.    

ويصل مبل  املدفوعات السنوية السابقة اللزم إلهلك التزامات التغ ياة ال بياة بعاد انتهااء ا دماة بالكامال       

ون دوالر أمريكي سنويًا، يف حني أن التمويل الذي وافاق علياه املا متر لعاامي     ملي 2791إىل  2040حبلول سنة 

مليون دوالر أمريكاي   20921مليون دوالر أمريكي سنويا، مما ي دي إىل عجز قدره  7.01يبل   2031و 2034

الكامل  سنويا. ويبل  إهلك متويل صندوق مدفوعات نهاية ا دمة ا اصة با دمة السابقة السنوية والتمويل

دوالر أمريكاي وهاو املبلا  الاذي ا يوافاق علاى متويلاه علاى          مليون 696مقدار  2021لللتزامات حبلول عام 

 اإلطلق من قبل.

 :حمدثاة   معلوماات  تعطي الوثيقة عن متويل التزامات التغطية الطبية بعد انتهاا  اخلدماة   القسم اخلامس

التقدم الذي أحرزته األمانة يف استعراض ا يارات املتاحة لسد الثغرة يف متويال هاذه االلتزاماات، مباا يف     عن 

 لألمم املتحدة بهذا الشأن.من خلل املناقشات مع منظمات النظام املشرتك ذلك 
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 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

 

   والوضاع املاالي ارااري واباسابة      2034االوتاواري لسانة   يرجى من رنة املالية اإلحاطة بنتائ  التقيايم

. 2034ديسمرب/وانون األول  13والتمويل يف ما يتعلق بالتزامات املنظمة يف جمال ا    املتصلة باملوظفني يف 

لتمويال االلتزاماات بالكامال     إطلع اجمللس على املباال  املالياة اللزماة يف الفارتة املالياة     يرجى من اللجنة و

 )صندوق مدفوعات نهاية ا دمة(. 2021)التزامات التغ ية ال بية بعد انتهاء ا دمة( و 2040حبلول سنة 

 

 مسّودة املشورة

 إّن اللجنة:
 

   قاااد  1024ديساااما/كانون األول  12علمااااأ باااوّن الماااوا االلتزاماااات املتعلقاااة بااااملوظفني يف  أحاطااا 

مليون دوالر أمريكاي قياسااأ باالتقييم     2.190 اقدره زيادةدوالر أمريكي أي ما ميّثل  مليون 2 1.093بلغ 

فاا حساب معّدل ، وُيعزى السبب الرئيسي يف ذلك إىل ارت1021الذي ُأجري يف شهر ديسما/كانون األول 

 ؛اخلصم

  تغطية الطبية بعد انتهاا   لألمم املتحدة ملسولة التزامات ال النظام املشرتكأشارت إىل االستعراض اجلاري يف

  .اخلدمة اليت مل ُترصد هلا ميزانية وحّث  األمانة على إطالا اللجنة دورياأ على نتائج هذه املناقشات
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 مقدمة -أوالأ
 

حاالت األمراض أو ا دمة أو يف  إمتامللمنظمة أربع خ   )"ا   "( لتقديم مستحقات إىل املوظفني عند  -3

   تلك ا   :ل عرض ما يلي املرتب ة بالعمل. ويف اإلصابات
 

 ا ادمات العاماة يف املقار الرئيساي      تسري أحكام هذه ا  ة فق  علاى فئاة   -  خ ة مدفوعات نهاية ا دمة

 وُتدفع عند انتهاء ا دمة من املنظمة أو يف حال الرتقية إىل الفئة الفنية.

 ملوظفني عند انتهاء ا مدفوعات نهاية ا دمة من استحقاقاتصندوق ف يتأّل -  صندوق مدفوعات نهاية ا دمة

خدمتهم، وهي تشمل حتديدًا منحة العودة إىل الوطن، وسفر العودة إىل الوطن ونقل األمتعة، واساتبدال رصايد   

  املتجمعة، وتعويض إنهاء ا دمة، ومنحة الوفاة، عند االقتضاء. جازاتاإل

 هي خ ة تأمني طيب للموظفني املتقاعدين وأسرهم الذين يستوفون معاايري   - التغ ية ال بية بعد انتهاء ا دمة

نة. وتوفر خ ة التأمني ال يب األساسي تسديدًا جزئيًا لبعض تكاليف املستشفيات، واألطباء، وأطباء أحقية معّي

قياود  بة، رهنا ، وتكاليف النظارات ال بياملسننياألسنان، واألطباء النفسانيني، والعلج ال بيعي، ودور رعاية 

 . ويتم تقاسم تكاليف التأمني األساسي بني املوظف املتقاعد واملنظمة. شتى استثناءاتو

  منهاا  فئاات أخارى  ذلك  يفتوفر خ ة التعويضات للموظفني )مبا  -  خ ة تعويضات املوظفني احتياطيصندوق 

بقياود   تارتهن ت قاساتحقا اا رباء االستشاريني واألشاخا  احلاائزين علاى اتفاقاات ا ادمات الشخصاية(       

دفعاات   االساتحقاقات رمسياة. وتشامل    مهاام حاالت اإلصابة، واملرض أو الوفاة النامجاة عان أداء    يفمعينة، 

 حالاة الوفااة أو العجاز،    يف( عناد االقتضااء  من األمام املتحادة،    التقاعدياملعاش  استحقاقاتسنوية )تستكمل 

  مباشرة.من نفقات وما يرتب  بها  ياتونفقات املستشفة عقولامل بية النفقات التسديد وما تشمل 
 

تتعامل املنظمة مع مجيع ا    أعله باعتبارها خ   استحقاقات حمددة. وللوفاء مبقتضيات اإلبلغ املاالي،    -2

  :لألغراض التاليةحتصل املنظمة سنويًا على تقييم رميع خ  ها من شروة اوتوارية خارجية 
 
 ما يتعلق بتلك ا   ؛ حتديد إمجالي التزامات املنظمة يف )أ(

 حتديد النفقات السنوية املتصلة بتمويل ا  ة؛ )ب(

  حتديد معدالت االشرتاوات املوصى بها لتمويل االلتزامات بالكامل؛ (ج)

 .احلصول على املعلومات الضرورية للوفاء مبت لبات اإلبلغ املالي (د)

 
 1203و 4203( مجيع التقييمات االوتوارية لألعوام www.aon.com)  HewittAonوقد أجرت م سسة  

وإىل الوضع املالي احلالي،  2034ديسمرب/وانون األول  13وتشري هذه الوثيقة إىل نتائ  التقييم االوتواري يف  .2032و

 توفري املعلومات املقارنة يفوإىل أسلوب اباسبة املتبع بالنسبة إىل التزامات املنظمة ومتويل هذه االلتزامات مع 

 .2032و 2031ديسمرب/وانون األول  13
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 نتائج التقييمات االكتوارية -ثانيا
 

ديسمرب/وانون  13مقارنة مفصلة جملموع القيمة االوتوارية لللتزامات حبسب ول خ ة يف  3ترد يف اردول  -1

 .2032و 2031و 2034 األول
 

 2اجلدول 

( األمريكيةمباليني الدوالرات  )                 

     الزيادة/     الزيادة/      

     (النقصان)     (النقصان)      

 2012   % مباليني الدوالرات األمريكية 2013   % مباليني الدوالرات األمريكية 2014   اخلطة

   صندوق احتياطي خ ة التعويضات للموظفني
              
18.9  0.4 2.2%               18.5  (1.1) -5.6%   

            
19.6  

   صندوق مدفوعات نهاية ا دمة
              
64.5  (7.7) -10.7%               72.2  (3.2) -4.2%   

            
75.4  

   *خ ة مدفوعات نهاية ا دمة
              
67.4  (2.0) -2.8%               69.4  (18.7) -21.2%   

            
88.1  

   التغ ية ال بية بعد انتهاء ا دمة
         
1,239.7  202.3 19.5%           1,037.4  (24.7) -2.3%   

        
1,062.1  

  1,245.2   %3.8- (47.7)  1,197.5   %16.1 193.0  1,390.5   إمجالي القيمة االكتوارية لاللتزامات

             

 حبسب ذلك. 2031و 2032، تظهر التزامات خ ة مدفوعات نهاية ا دمة صافية من السلف وقد مت تعديل مبال  العامني 2034يف عام 

 
مليون دوالر أمريكي يف  39190البال   الزيادةأعله أن صايف  3يتضح من العرض التفصيلي الوارد يف اردول  

وبريًا. وما أن التغيريات يف الفرضيات وال رق وانت  وان 2031و 2034القيمة االوتوارية لللتزامات يف الفرتة بني 

 واآلتي:
 

 
 

  

التباينمصادر التغيريات يف اخلطط من 2013 إىل 2014

مباليني الدوالرات األمريكية

 42,2التغيري املتوقع من دون الداخلني اردد*

 293,7االخنفاض يف معدالت ا صم

 (100,0)حروة سعر صرف اليورو - الدوالر األمريكي

 (54,8)جتربة امل البات واملصروفات اإلدارية

 22,4التغيري بسبب تعديلت يف ا    خلل سنة 2014

 (10,5)غري ذلك

193,0الموا االخنفاض الصايف

وتكاليف الفوائد اليت يعادهلا االخنفاض املتوقع يف مدفوعات االستحقاقات الفعلية * تعزى الزيادة املتوقعة إىل تكاليف ا دمة )االستحقاقات اإلضافية املكتسبة( 



6 FC 157/6 
 

للخ   يقتضي من املنظمة وضع فرضيات معّينة لكي تقّدر على أفضل وجاه تكلفاة تقاديم     إن التقييم االوتواري -4

هذه االستحقاقات ملوظفيها. وتشمل هذه الفرضيات فرضيات دميوغرافية )مثال معادالت / تقاديرات الوفياات، ومعادل      

فرضيات مالية )مثل سعر ا صم، تنقل املوظفني بني الوظائف، ومعدل امل البات يف إطار ا    ال بية، وما إىل ذلك( و

واملرتبات واالستحقاقات املقبلة والتكاليف ال بية املقبلة، وما إىل ذلك(. ونظرا للتغريات يف العوامل الداخلية وا ارجية 

على السواء، تقوم املنظماة وخارباء احلساابات االوتوارياة باإجراء اساتعراض سانوي للفرضايات املساتخدمة يف التقيايم           

وتعدهلا حيثما اعُترب ذلك ضروريًا إلجراء حسابات أدّق اللتزامات ا   . وختضع عمليات التقييم السانوية،   االوتواري

مثلها مثل معظم عمليات التقييم االوتواري، لقدر وبري من عدم اليقني وصعوبة التنب . وعلى وجه ا صو ، فإن قيماة  

غريات يف ساعر صارف اليورو/الادوالر األمريكاي، ومعادل ا صام،       التزامات املنظمة إزاء ا    تتأثر إىل حد وبري باالت 

، 2034وامل البات ال بية، والتضخم املتوقع يف التكاليف ال بياة. وا تكان هنااك، ألغاراض التقيايم االوتاواري لسانة        

الفرضيات الرئيساية املساتخدمة يف تقيايم خ ا       أدناه 2تغيريات وبرية يف أسس الفرضيات االوتوارية. وترد يف اردول 

 .2032و 2031و 2034 السنوات
 

  1 اجلدول

 
 

 الوضع املالي اجلاري -ثالثا

 

 أدناه جمموع االلتزامات املسجلة وغري املسجلة للخ   استنادا إىل عمليات التقييم االوتواري 1يبني اردول  -1

فضل عن جمموع االلتزامات املمولة وغري املمولة رميع ا    مقابل القيمة السوقية العادلة لألصول طويلة األجل 

 على التوالي. 2032و 2031و 2034 ديسمرب/وانون األول 13املخصصة يف 

 

  

201420132012الفرضيات الرئيسية

االقتصادية

معدل ا صم→

% 3,9% 4,3% 2,9التغ ية ال بية بعد انتهاء ا دمة

% 2,5% 3,0% 1,4خ ة مدفوعات نهاية ا دمة

% 3,0% 3,7% 2,8صندوق مدفوعات نهاية ا دمة

% 3,8% 4,6% 3,7صندوق االحتياطي   ة تعويضات املوظفني

5 يف املائة اعتبارًا من عام 2015 معدل التضخم يف التكاليف ال بية→

وحتى 2024؛ و4.5 يف املائة 

لألعوام 2044-2025؛ و4 

يف املائة لعام 2045 وما بعد

5 يف املائة اعتبارًا من عام 2014 

وحتى 2024؛ و4.5 يف املائة 

لألعوام 2044-2025؛ و4 

يف املائة لعام 2045 وما بعد

5 يف املائة اعتبارًا من عام 

2013 وحتى عام 2024 

و4.5 يف املائة لألعوام 2044-

2025؛ و4 يف املائة لعام 

2045 وما بعد

2.5 يف املائة يف السنة2.5 يف املائة يف السنة2.5 يف املائة يف السنةمعدل التضخم العام→

1,221,381,33سعر الصرف الفوري للدوالر/اليورو يف نهاية العام→
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  1اجلدول 

 
 

 أدناه بالتفصيل جمموع االلتزامات حبسب ا  ة وحالة متويلها. 3ويتناول الشكل البياني  
 

 
  

201420132012

مباليني الدوالرات األمريكيةمباليني الدوالرات األمريكيةمباليني الدوالرات األمريكية

اخلطة

19,6      18,5       18,9صندوق احتياطي خ ة تعويض املوظفني

75,4      72,2       64,5صندوق مدفوعات نهاية ا دمة

88,1      69,4       67,4خ ة مدفوعات نهاية ا دمة*

1 062,1    1 037,4     1 239,7التغ ية ال بية بعد انتهاء ا دمة

1 390,51 197,51 245,2الموا االلتزامات احملددة اكتواريا

خمصوما منها: استثمارات خمصصة طويلة األجل )بالقيمة السوقية العادلة(

دفعات مقدمة للموظفني يف خ ة مدفوعات نهاية ا دمة (374,2)(431,6)(438,2)خمصوما منها: 

952,3765,9871,0 الموا االلتزامات غري املمولة **

** منها : 

64,4 72.275.4صندوق مدفوعات نهاية ا دمة

887,9693,7795,6التغ ية ال بية بعد انتهاء ا دمة

952,3765,9871,0الموا االلتزامات غري املمولة 

يف عام 2014، تظهر التزامات خ ة مدفوعات نهاية ا دمة صافية من السلف وقد مت تعديل مبال  العامني 2012 و2013 حبسب ذلك.
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 2الشكل البياني 

 
 

، زادت القيمة اباسبية للستثمارات ال ويلة األجل اليت خصصتها املنظمة للخ   مببلا   2034خلل سنة  -6

ملياون دوالر   438.2إىل  2031ديسامرب/وانون األول   13ملياون دوالر أمريكاي يف    41396مليون دوالر أمريكي من  6.6

. وللطلع على التعليقات بشأن االستثمارات، يرجى الرجوع إىل التقرير عان  2034ديسمرب/وانون األول  13أمريكي يف 

 (.FC 157/4)الوثيقة  2034االستثمارات يف سنة 

 

 احملاسبة والتمويل -رابعاأ

 

1ارارية السنوية تكاليف ا دمة أدناه 2والشكل البياني  4ن اردول يبّي -7
   ة اسنوات الثلث املنتهياللفرتة 

 لسنوات السابقة ل اليت أجريتاليت تستند إىل عمليات التقييم االوتواري  2031ديسمرب/ وانون األول  13يف 

 20 ديسمرب/ وانون األول 13 يف

  على التوالي. 2032 2031و 34

 

  

                                                 
ا دمة ارارية عنصر معياري يف تكاليف املوظفني يظهر يف ول عام حيث يقدم املوظفاون العااملون خادماتهم مقابال االساتحقاقات الايت        تكاليف  1

   العادي والصناديق االستئمانية.وتشمل التكاليف أعله وًل من الربنامستدفع هلم يف املستقبل. 

 خ ة مدفوعات نهاية ا دمة –غري ممولة 

 االلتزامات األوتوارية

 خ ة مدفوعات نهاية ا دمة –ممولة 

 التغ ية ال بية بعد انتهاء ا دمة –غري ممولة 

 صندوق احتياطي خ ة تعويض املوظفني –ممول 

 التغ ية ال بية بعد انتهاء ا دمة –ممولة 
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  4اجلدول 

 
 

  1الشكل البياني 

 

 

 

. ويف حني وان مليون دوالر أمريكي  8.6قدره  صاف مببل  2031باإلمجال تكلفة ا دمة ارارية يف  ازدادت -.

مة، هناك اخنفاض طفيف يف تكاليف ا دمة بالنسبة إىل صندوق مدفوعات نهاية ا دمة وخ ة مدفوعات نهاية ا د

 هذهوترجع أسباب  مليون دوالر أمريكي. 7.9تغ ية ال بية بعد انتهاء ا دمة مببل  فقد زادت تكلفة ا دمة يف ال

 يف التغ ية ال بية بعد انتهاء ا دمة إىل ما يلي: الزيادة
 

تكاليف اخلدمة احلالية

201520142013اخلطة

من إمجالي اإلنفاق %مباليني الدوالرات األمريكيةمن إمجالي اإلنفاق %مباليني الدوالرات األمريكيةمن إمجالي اإلنفاق %مباليني الدوالرات األمريكية

% 0,51,2% 0,41,0% 0,5 1,1صندوق احتياطي خ ة تعويضات املوظفني 

% 8,019,6% 7,920,6% 6,9 14,7صندوق مدفوعات نهاية ا دمة 

% 4,711,5% 4,411,5% 4,2 9,0خ ة مدفوعات نهاية ا دمة 

% 27,667,6% 25,666,9% 35,3 75,3التغ ية ال بية بعد انتهاء ا دمة 

% 40,8100,0% 38,3100,0% 46,9100,0اجملموا

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

2015

2014

2013

 مباليني الدوالرات األمريكية

 التكاليف السنوية للخدمة اجلارية: اخلطط املتعلقة باملوظفني

CPRF current service cost SPS current service cost
TPF current service cost ASMC current service cost

 احلالية يف صندوق احتياطي تعويضات املوظفنيتكاليف ا دمة 

 تكاليف ا دمة احلالية يف صندوق مدفوعات نهاية ا دمة
  تكاليف ا دمة احلالية يف خ ة مدفوعات نهاية ا دمة

 تكاليف ا دمة احلالية يف التغ ية ال بية بعد انتهاء ا دمة
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 يف  2.9يف املائة إىل  491معدل ا صم من  اخنفاضعن  ةمليون دوالر أمريكي النامج 12.3 ةالبالغ الزيادة

 املائة؛

  والدوالر مليون دوالر أمريكي مبا يف ذلك حروة سعر صرف اليورو  2.6 يقابلها اخنفاضات صافية أخرى تبل

 . والت ورات يف امل البات والنفقات اإلدارية األمريكي يف نهاية السنة

 

على استخدام االستثمارات ال ويلة األجل وأي إيرادات تدرها أوال  30/2003و 30/3999ينص قرارا امل متر  -9

لضمان وفاية متويل خ ة مدفوعات نهاية ا دمة والصندوق االحتياطي   ة تعويضات املوظفني. وينص القراران 

ء ا دمة وذلك على أن ختصص بعد ذلك أية استثمارات إضافية واإليرادات ذات الصلة بها للتغ ية ال بية بعد انتها

وان ول من التغ ية ال بية بعد انتهاء ا دمة  2034ديسمرب/وانون األول  13ثم لصندوق مدفوعات نهاية ا دمة. ويف 

(. 3والشكل البياني  1وصندوق مدفوعات نهاية ا دمة يعانيان من نقص يف التمويل )يرجى الرجوع أيضا إىل اردول 

 ات ال ويلة األجل وسلف خ ة مدفوعات نهاية ا دمة للخ  .أدناه ختصيص االستثمار 1ويبّين اردول 

 

 3اجلدول 

 
 

للمنظمة على املبال   وفقا لتوجيهات رنة املالية وجملس املنظمة، حصلت األمانة من ا رباء االوتواريني -30

السنوية امل لوبة للتمويل الكامل لللتزامات للتغ ية ال بية بعد انتهاء ا دمة وصندوق مدفوعات نهاية ا دمة مع 

 وتارخيني مستهدفني على التوالي. 2021ديسمرب/وانون األول  13و 2040ديسمرب/وانون األول  13استخدام تارخيي 

201420132012اخلطة

مباليني الدوالرات األمريكيةمباليني الدوالرات األمريكيةمباليني الدوالرات األمريكيةممولة بالكامل

18,9 18,519,2صندوق االحتياطي   ة تعويضات املوظفني

67,4 69,486,7خ ة مدفوعات نهاية ا دمة*

ممولة جزئيا

351,9 343,7268,3التغ ية ال بية بعد انتهاء ا دمة

غري ممولة

0,0 0,00,0صندوق مدفوعات نهاية ا دمة

438,2431,6374,2الموا االلتزامات املمولة

ممولة عن طريق:

438,2431,6374,2 استثمارات طويلة األجل خمصصة

االستثمارات الطويلة األجل والسلف املخصصة مقابل اخلطط 

يف عام 2014، تظهر التزامات خ ة مدفوعات نهاية ا دمة صافية من السلف وقد مت تعديل مبال  العامني 2012 و2013 حبسب ذلك.
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، وبغية توفري التمويل الكامل 2034ديسمرب/وانون األول  13اوتواري أجري يف  استنادا إىل أحدث تقييم -33

مليون دوالر أمريكي )باستخدام فرتة   64.4اللتزامات ا دمة السابقة املتصلة بصندوق مدفوعات نهاية ا دمة والبالغة 

دوالر أمريكي  مليني 6.6(، حتتاج املنظمة إىل أن تسهم مببل  2030عاما واليت بدأت يف  31االهلك األصلية البالغة 

 مليون دوالر أمريكي يف الفرتة املالية(. 13.2إضايف سنويا )

 

، فإن التمويل الكامل للقيمة بالدوالر 2034ديسمرب/وانون األول  13واستنادا إىل آخر تقييم اوتواري أجري يف  -32

ملياون دوالر أمريكاي    887.9لتغ ية ال بية بعد انتهااء ا دماة والاذي تبلا  قيمتاه      األمريكي اللتزام ا دمة السابقة ل

ملياون دوالر أمريكاي يف     27.3( يت لب اشرتاوات بقيماة  2030عاما اعتبارا من سنة  10)باستخدام فرتة إهلك تبل  

وات الدول األعضااء لتمويال التزاماات    مليون دوالر أمريكي يف الفرتة املالية(. وألغراض املقارنة، فإن اشرتا 54.6السنة )

ملياون دوالر أمريكاي سانويا )أي     7.01تبلا  حالياا    2031-2034التغ ية ال بية بعد انتهاء ا دمة لفارتة السانتني   

. وواان هاذا   2031مليون دوالر أمريكي لفرتة السنتني( علاى النحاو الاذي وافاق علياه املا متر يف يونياو/حزيران         34.3

، قد اعتماد  2027ديسمرب/وانون األول  13املستوى من التمويل، الذي يقوم على أساس التاريخ املستهدف األصلي وهو 

، وظل من دون تغيري خلل 2001-2004لفرتة السنتني  2001يف البداية من قبل امل متر يف شهر نوفمرب/تشرين الثاني 

 يف املبل  غري املمول من تكاليف التغ ية ال بية بعد انتهاء ا دمة. الفرتات املالية التالية، رغم الزيادة

 

 متويل التزامات التغطية الطبية بعد انتها  اخلدمة   -خامساأ

 

 2034درست اللجنة يف دورتها السادسة وا مسني بعد املائة اليت ُعقدت يف شهر نوفمرب/تشرين الثاني  -31

واليت تتضمن حتليًل للخيارات املتاحة  التزامات التغ ية ال بية بعد انتهاء ا دمةمتويل بعنوان  FC 156/5الوثيقة 

 لسّد الفجوة يف متويل هذه االلتزامات. 

 

واصلت األمانة بذل ارهود سعيا إلجياد حل ، 2034االجتماع يف شهر نوفمرب/تشرين الثاني  اومنذ انعقاد هذ -34

ل بية بعد انتهاء ا دمة، مبا يف ذلك من خلل مناقشاتها مع منظمات النظام أمثل ملسألة متويل التزامات التغ ية ا

الفريق العامل التابع لشبكة الش ون املالية وامليزانية للجنة اإلدارية الرفيعة املستوى يف لألمم املتحدة ومشاروتها  املشرتك

 .التأمني الصحي بعد انتهاء ا دمةواملعين ب

 

يف حتليل اروانب املشرتوة بعد انتهاء ا دمة  جملموعة العمل املعنية بالتأمني الصحيويتمثل اهلدف  -31

من  بعد انتهاء ا دمةواالختلفات يف نه  منظومة األمم املتحدة بالنسبة إىل تعريف ومتويل وإدارة التامني الصحي 

هجا موحدة أوثر وفاءة تولد ُن ميكن أنمنظور شامل لتوفري املعلومات للمناقشات ارارية وحتديد اإلجراءات اليت 

مع ملحظة أمناط األعمال املختلفة ومصادر التمويل واروانب الدميغرافية داخل منظومة األمم املتحدة. وقد مت  وفعالية،

 مع النتائ  املتوخاة التالية: روائز للتحليل من قبل جمموعة العمل 4حتديد 
 



32 FC 157/6 
 

  ومشهد خمتلف مزودي لتأمني الصحي بعد انتهاء ا دمة لالرويزة ألف: فهم شامل لعوامل التكلفة األساسية

 ا دمات وإمكانات الرتتيبات البديلة ومن أجل املزيد من املواءمة والكفاءة.

  بإدارة  ىتعنولألمم املتحدة  املشرتكالرويزة باء: حتليل إلجيابيات وسلبيات هيئة تدار بشكل مروزي للنظام

، مبا يف ذلك خيار دور مباشر لصندوق املعاشات التعاقدية ملوظفي األمم بعد انتهاء ا دمةالتأمني الصحي 

. وسيشمل التحليل، ضمن مجلة أمور، تصميم خ   التأمني ال يب، املتحدة، إضافة إىل خيارات أخرى ممكنة

ذلك العلقة مع املشاروني واملوارد البشرية واآلثار وشراء ا دمات املتصلة بالتأمني، وإدارة ا    مبا يف 

 املالية والقانونية املرتتبة على هذه ا يارات.

  للختلفات القائمة يف املتغريات املالية ومستويات اإلفصاح لزيادة مصداقية الرويزة جيم: فهم مقارن وعقلني

النتائ  ورفع مستوى وعي مراجعي احلسابات، واالختلفات من حيث شروط ومت لبات العمليات اإلوتوارية 

لتأمني املختلفة، وذلك بهدف حتديد مقرتحات لزيادة توحيد املعايري والكفاءة العامة يف حتديد التزامات ا

 واإلفصاح عنها. بعد انتهاء ا دمةالصحي 

  الرويزة دال: دليل عن أفضل املمارسات املوجودة اليت مت اعتمادها يف وقت مبكر يف النظام وجمموعة من

 بعد انتهاء ا دمةفعالية ووفاءة لتحديد ومتويل وإدارة التزامات التأمني الصحي ه  أوثر املقرتحات التباع ُن

 يئة و/أو مستوى منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك اآلثار املرتتبة بالنسبة إىل تنقلت املوظفنيعلى مستوى اهل

 النش ني  بني املنظمات.

 

وسيتم تناول رويزة إضافية، الرويزة هاء، تشمل حتليل أساليب االستثمار القائمة ومقرتحا عن ويفية حتقيق  -36

الفريق العامل  ا دمة من قبل انتهاء االستثمارات املتصلة بالتأمني الصحي بعدمكاسب يف الكفاءات من خلل جتميع 

 .املعين خبدمات ا زانة

 

ا دمة من وضع الصلحيات ملشروع استشاري  انتهاء انتهت جموعة العمل املعنية بالتامني الصحي بعد -37

اللجنة التوجيهية للفريق العامل املعين من قبل  إلجراء دراسة تشمل الرويزتني ألف وباء ومت إقرار الدراسة املقرتحة

يف الرؤية النهائية ن تساهم النتائ  النهائية بشكل هام أ. ومن املتوقع بتنسيق الصندوق االستئماني للممارسات التجارية

ادة الكفاءة ا دمة يف منظومة األمم املتحدة، وحتديد مقرتحات ومبادرات أساسية لزي انتهاء إلدارة التأمني الصحي بعد

وسوف تبقي األمانة رنة املالية على علم مبا حيرز  2031والفعالية من حيث التكلفة. وسيتم إجراء الدراسة خلل عام 

 من تقدم يف هذا اجملال.

 

 وتشارك الفاو يف حتليل الروائز األربع بصفتها عضوا يف جمموعة العمل التابعة لألمم املتحدة. -.3




