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 موجز

  النفقات من حبصٍة التكّفل حنو )املنظمة( والزراعة األغذية منظمة بالتزام سنوات عدة منذ اإلقرار مّت 

 الكشوف يف االلتزامات تلك إدراج أما اخلدمة(. انتهاء بعد الطبية )التغطية للمتقاعدين الطبية

 سّلط قدف العام، القطاع يف الدولية احملاسبية املعايري تنفيذ حنو املنظمة اجتاه من كجزء املالية،

  املنافع. هذه خص فيما للمنظمة املموَّلة غري االلتزامات تراكم مسألة على الضوء من املزيد

  
 الوثيقة ،2015 مارس/آذار يف املائة بعد واخلمسني السابعة دورتها يف املالية، جلنة استعرضت وقد

 FC 157/6 معلومات تضمنت اليت ،2014 لعام باملوظفني املتعلقة لاللتزامات االكتواري التقييم بشأن 

 األول ديسمرب/كانون 31 يف اخلدمة انتهاء بعد الطبية للتغطية املرتاكمة االلتزامات مستوى عن مفّصلة

 واملناقشة لالستعراض خضعت بأنها وذّكرت التعقيد بالغة املسألة هذه بأهمية اللجنة وأقّرت .2014

 سعي يف لألمانة أكرب فاعلة مشارك على اللجنة شّجعت وقد السابقة؛ دوراتها يف اللجنة قبل من بانتظام

 خالل من ذلك يف مبا املسألة، هلذه حل إىل واالستحقاقات والبدالت للمرتبات املوحد املتحدة األمم نظام

  اخلدمة. انتهاء بعد الصحي التأمني بالتزامات املعنية العمل جمموعة يف عضويتها

 
 وتوضح املسألة، هذه بشأن املتحدة األمم منظومة مناقشات آخر عن حمدثة معلومات الوثيقة هذه توفر 

 اخلدمة انتهاء بعد الطبية التغطية االلتزامات تكاليف يلبتمو املتصلة اخليارات من عددًا أيضًا

  واحتوائها.

 

 املالية جلنة من املطلوبة التوجيهات

 املقدمة. املعلومات بشأن توجيهات أو آراء أي وتقديم استعراض املالية جلنة من يرجى  

 

 املشورة مشروع

 اللجنة: إن 

 بالتأمني املعنية املتحدة األمم عمل جملموعة اجلاري بالعمل املتعلقة املعلومات بآخر علمًا أخذت 

 اخلدمة؛ انتهاء بعد الصحي

 املناسبة اخليارات استكشاف أجل من العمل جمموعة يف املشاركة مواصلة على األمانة وتشجع 

 الطبية؛ التغطية التزامات مستوى على التمويل فجوة تعاجل كي للمنظمة

 احلالية. الصحي التأمني خطة تكاليف الحتواء جهودها مواصلة على األمانة حتضو  
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 مقدمة -ألف 

، واصلت األمانة جهودها ألجل إجياد حل أمثل 2015منذ انعقاد االجتماع األخري للجنة يف شهر مارس/آذار  - 1

ملسألة متويل التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة، مبا يف ذلك من خالل مناقشاتها مع املنظمات التابعة إىل نظام 

ملالية األمم املتحدة املوحد للمرتبات والبدالت واالستحقاقات ومشاركتها يف جمموعة العمل التابعة لشبكة الشؤون ا

وامليزانية للجنة اإلدارية الرفيعة املستوى املعنية بالتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة يف شهر يونيو/حزيران يف جنيف 

 ويف سبتمرب/أيلول يف روما.  وقد كانت املنظمة عضوًا نشطًا يف اللجنة التوجيهية جملموعة العمل.

 ألمم املتحدة املعنيةتقرير حول التقدم الذي أحرزته جمموعة عمل ا -باء 

 أمني الصحي بعد انتهاء اخلدمةبالت

أجرت مجاعة العمل حتلياًل نوعيًا وكميًا لتصميم اخلطط املختلفة مبا يف ذلك األهلية والتغطية املقدمة والعوامل  - 2

 الدميغرافية والتكاليف واالفرتاضات املتعلقة بالتقييمات.  

 وقد عرضت جمموعة العمل تقريرها باالستناد إىل أربعة أركان:   - 3

 الركن ألف:  حتليل التكاليف والرتتيبات اإلدارية 

 الركن باء:  استعراض إطار منظومة األمم املتحدة للتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة 

 الركن جيم:  حتديد االلتزامات والكشف عنها  

 الركن دال:  بدائل متويل االلتزامات  

 الركن ألف:  حتليل التكاليف والرتتيبات اإلدارية

تناول الركن ألف قضايا عدة ضمت: تنوع خطط التأمني الصحي وتنمية القدرات داخل املنظمة تفضياًل هلا  - 4

على التعاون مع جهات خارجية، والرتتيبات املشرتكة للتأمني الصحي والتوحيد العاملي بينها ومقارنة أحكام التأمني 

 واحلقوق املكتسبة. وشروطه، والتغيريات اهليكلية يف أحكام التأمني وشروطه، 

 وعرضت التوصيات التالية حتت الركن ألف.  - 5

 :  املفاوضات اجلماعية مع مدراء األطراف الثالثة1التوصية 

ينبغي لوكاالت منظومة األمم املتحدة التفاوض مجاعيًا مع مدراء األطراف الثالثة من أجل حتسني تسعري  - 6

من أجل دعم املفاوضات اجلماعية ينبغي لوكاالت منظومة واخلدمات اإلدارية والنفاذ إىل الشبكة، ألقصى حد ممكن. 
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غرافية واملعلومات عن اخلطط وأجل ختزين املعلومات الدمياألمم املتحدة إنشاء قاعدة بيانات مشرتكة واحلفاظ عليها من 

والبيانات املتعلقة باملطالبات وأحكام االتفاقيات مع مدراء األطراف الثالثة وشروطها، وتكاليف املوظفني واملعلومات 

 بشأن حاالت االحتيال.  

 : املفاوضات اجلماعية مع مقدمي الرعاية الصحية 2التوصية 

ت اليت تدير خططها بنفسها أن حتدد جماالت كثرية األشغال/عالية التكلفة ميكن فيها ينبغي للوكاال - 7

للمفاوضات اجلماعية مع مقدمي الرعاية الصحية أن تؤدي إىل وفورات مادية و/أو حتسينات على مستوى العمليات. 

مع مقدمي الرعاية الصحية ومع  وينبغي لتلك الوكاالت أن تضع إجراءات قياسية مشرتكة متكنها من التفاوض مجاعيًا

شبكاتهم من أجل احلصول على أفضل نفاذ ممكن إىل الرعاية الصحية اجليدة وأفضل سعر هلا مع التخفيف من تقلب 

 األسعار. 

وينبغي لتلك الوكاالت أن تساهم يف قاعدة البيانات املشرتكة ملنظومة األمم املتحدة وأن تؤسس قاعدة بيانات  - 8

ة وأن تقدم معلومات إضافية متعلقة مبمارسات مقدمي الرعاية الصحية وأحكام االتفاقات وشروطها مشرتكة مشابه

 وتقييمات اجلودة. 

 : استعراض اكتتابات التأمني واملفاوضات مع مقدمي التأمني3التوصية 

اليت لديها  بغية تقديم أساس متني لالعرتاض على أحكام مقدمي التأمني وشروطهم جيب أن تقوم الوكاالت - 9

خطط تأمني خارجية باستعراض دوري الكتتاباتها يف التأمني على أن تنشر نتائجها ضمن منظومة األمم املتحدة بهدف 

 وضع مقاييس مرجعية للمقارنة. 

 الركن باء:  استعراض إطار منظومة األمم املتحدة للتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة

جمموعة العمل نشاطها آخذة يف اعتبارها مسألة املالءمة االجتماعية.  ومراعاة لتنقل موظفي منظومة  نفذت - 10

األمم املتحدة واملسؤولني املتقاعدين وأسرهم، حتل تغطية التأمني الصحي املقدمة من وكاالت منظومة األمم املتحدة حمل 

 سية، واخلطط احمللية التكميلية للتأمني الصحي.  تلك املقدمة مبوجب نظم الضمان االجتماعي الوطنية األسا

لدى النظر يف بدائل احتواء تكاليف التأمني، قامت جمموعة العمل ببحوث عالية املستوى على خطط الصحة  - 11

 الوطنية يف الواليات املتحدة وفرنسا وسويسرا وإيطاليا واململكة املتحدة.  واهلدف من البحث كان النظر فيما إذا كانت

عرب إلزام  Medicareالتجربة اإلجيابية لألمم املتحدة يف الواليات املتحدة األمريكية، من حيث االستفادة من برنامج 

حيثما أمكن ميكن أن تطبق يف مواقع أخرى.  Medicare Bأشخاص مؤهلني مشمولني بالتغطية باالخنراط يف اخلطة 
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اشرتاطات مشابهة يف خططها اخلاصة بالتأمني الصحي فتوفر ذلك، بوسع وكاالت منظومة األمم املتحدة أن تدرج 

 دون أي تأثري سليب على الشمولية. بالتالي تغطية أكثر فعالية من حيث التكلفة للتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة، 

 قدمت توصيتان حتت الركن باء.  - 12

 : خطط التأمني الصحي الوطنية 1التوصية 

ينبغي الطلب من جمموعة العمل أن تواصل استكشاف اجلدوى والتأثريات املالية إلدراج شرط االنتساب،  - 13

لتأمني الصحي ملنظومة األمم املتحدة وإشراك الدول احيثما أمكن ذلك، يف خطة وطنية للتأمني الصحي، ضمن خطة 

 جب تلك اخلطط. األعضاء فيما خص أهلية املسؤولني )السابقني( للتغطية األساسية مبو

 مم املتحدةألا ملوظفي: توسيع والية الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية 2التوصية 

ذلك شعبة ادارة االستثمار أن يوّسع، جيب أن يطلب من  يفعلى الرغم من انه ال ينبغي لدور الصندوق، مبا  - 14

أن يقدم نهجه اخلاص بأفضل املمارسات وأساليبه  1انيةالصندوق، عماًل بتوصية اللجنة االستشارية لشؤون االدارة وامليز

من أجل حتقيق املركزية وإدارة خطة معقدة متعددة أصحاب العمل مع وكاالت منظومة األمم املتحدة واختيار تقديم  

 التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة بصورة مشرتكة. 

 الركن جيم:  حتديد االلتزامات والكشف عنها

جمموعة العمل صعوبات يف حتديد االتساق بني التزامات التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة اليت  واجهت - 15

واقرتحت جمموعة العمل أن تقوم جمموعة فرعية بتطوير مم املتحدة املمثلة يف الدراسة. تعرتف بها وكاالت منظومة األ

 عد انتهاء اخلدمة على امتداد منظومة األمم املتحدة. نهج مشرتك للتقييم االكتواري فيما خص التزامات التأمني الصحي ب

مليار  12.1جمموع التزامات التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة عرب منظومة األمم املتحدة من مبلغ  ازدادوقد  - 16

لحصة . وميثل هذا االلتزام القيمة احلالية ل2014مليار دوالر أمريكي يف عام  16.1إىل  2012دوالر أمريكي يف عام 

، 2014املرتاكمة من االستحقاقات املتوقعة مستقباًل للموظفني احلاليني واملتقاعدين واليت جرى قياسها يف نهاية عام 

تزداد االلتزامات كل سنة بسبب تراكم احلقوق اإلضافية للموظفني ومبوجب املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. 

والزيادة يف القيمة احلالية للمنافع احملددة مستقباًل حني تقرتب من موعد التسديد  احلاليني )"التكلفة احلالية للخدمة"(

)"تكلفة الفائدة"(.  ومن حيث املبدأ تقل االلتزامات جراء تسديد التكاليف الطبية للموظفني املتقاعدين.  ونعرض تلك 

 االلتزامات قبل خصم أية أموال خمصصة لتسديدها؟

                                                 

1 وامليزانية اإلدارة لشؤون االستشارية اللجنة   



 6 FC 160/5 

 

 1اجلدول 

 احملاسبية االلتزامات إمجالي الرئيسي املقر الوكالة

 األمريكي( )بالدوالر
 لاللتزام املخصصة األموال

 األمريكي( )بالدوالر
 لاللتزام املخصصة األموال

 مئوية( )كنسبة

 للتنمية الدولي الصندوق

 الزراعية
 وارد غري وارد غري 95,900,000 روما

 %82 389,900,000 477,813,075 روما العاملي األغذية برنامج

 %28 351,760,000 1,239,700,000 روما والزراعة األغذية منظمة

 للملكية العاملية املنظمة

 الفكرية
 %54 84,600,000 156,500,000 جنيف

 واملركز العاملية الصحة منظمة

  الزراعية للبحوث الدولي

 الدولية اجلنائية واحملكمة

 للبلدان الصحة ومنظمة

 األمم وبرنامج األمريكية

 املعين املشرتك املتحدة

 املناعة نقص بفريوس

 الدولي واملرفق البشرية/اإليدز

  األدوية لشراء

 %35 676,882,039 1,918,060,177 جنيف

 السامية املتحدة األمم مفوضية

 الالجئني لشؤون
 %6 31,700,000 545,477,000 جنيف

 %2 8,105,370 519,413,374 جنيف  لالتصاالت الدولي االحتاد

 %1> 2,400,000 1,088,200,000 جنيف الدولية العمل منظمة

 لألرصاد العاملية املنظمة

 اجلوية
 %0 - 53,740,600 جنيف

 املعلومات لعلم الدولي املعهد

  األرض ورصد األرضية
 %0 - 79,845,000 جنيف

 وارد غري وارد غير 47,567,646 لندن الدولية البحرية املنظمة

 %57 162,048,000 282,022,000 نيويورك للسكان املتحدة األمم صندوق

 %44 500,000,000 1,141,510,000 نيويورك اإلمنائي املتحدة األمم برنامج

 للطفولة املتحدة األمم منظمة

 )يونيسيف(
 %36 390,092,000 1,081,081,000 نيويورك

 %0 - 5,552,538,000 نيويورك املتحدة األمم أمانة

 %0 - 202,798,000 فيينا الذرية للطاقة الدولية الوكالة

 للتنمية املتحدة األمم منظمة

 الصناعية
 202,797,200 فيينا

- 
0% 

 %1 1,000,000 112,000,000 مونرتيال الدولي املدني الطريان منظمة

 %9 1,599,943 18,465,093 مدريد العاملية التجارة منظمة

 خلدمة املتحدة األمم مكتب

 املشروعات
 52,308,000 كوبنهاجن

- 
0% 

 للرتبية املتحدة األمم منظمة

 والثقافة والعلم
 1,248,470,000 باريس

- 
0% 

 %17 2,561,947,352 16,116,206,165 اجملموع
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 :قدمت التوصيات التالية حتت الركن جيم - 17

 : توحيد منهجية التقييم العام ووضع عوامل لتقييم التزامات التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة وتطبيقها  1التوصية 

ينبغي جملموعة العمل أن تنسق جهودها مع فريق املهمات املعين مبعايري احملاسبة لشبكة املالية  - 18

ة اإلدارية الرفيعة املستوى، من أجل مواءمة كل من املنهجية العامة لتقييم التزامات التأمني الصحي بعد وامليزانية/اللجن

 انتهاء اخلدمة ووضع عوامل رئيسية للتقييم وتطبيقها. 

 الركن دال:  بدائل متويل االلتزامات

 التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة رأي اللجنة االستشارية لشؤون االدارة وامليزانية فيما يتصل بتمويل التزامات

تأمني الصحي بعد انتهاء قامت بعض الوكاالت بتجميع أصول من أجل استيفاء االلتزامات املستقبلية لل - 19

وقد تقرر أن جمموع األصول اليت قامت الوكاالت املمثلة يف دراسة جمموعة العمل بتخصيصها لتغطية التزامات اخلدمة. 

 2014مليار دوالر أمريكي ما أدى إىل فجوة يف التمويل لعام  2.6انتهاء اخلدمة بالكاد يصل إىل التأمني الصحي بعد 

 يف املائة.  17.0مليار دوالر أمريكي أو  13.5بلغت 

هناك عدد قليل من الوكاالت اليت متول بشكل ناشط تكاليف اخلدمة والفائدة السنوية اليت تساهم مساهمة  - 20

ا أّن هذا النهج يؤدي إىل تأثريات أقل يف امليزانية على مبوتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة. زامات الكبرية يف تزايد الت

املدى القصري، فإن التداعيات األطول أجاًل هي عبارة عن زيادة يف حجم التمويل الذي سيتوجب يف النهاية حتويله عن 

 بعد انتهاء اخلدمة. تنفيذ الواليات باجتاه تغطية التزامات التأمني الصحي 

وحبثت جمموعة ملة متسقة مع خصائص التزاماتها. وضعت بعض الوكاالت اسرتاتيجيات لالستثمار وللع - 21

تغطية التزامات  حتىالعمل يف إمكانية إنشاء مرفق مشرتك بني الوكاالت من أجل استثمار األموال االحتياطية اجملمعة 

أما إنشاء هكذا صندوق استثماري فسيتطلب من مجلة أمور إنشاء حوكمة منفصلة  التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة.

ومستقلة ووضع خطوط توجيهية واضحة لالستثمار وسياسة تراعي املخاطر بشكل مناسب وآليات مستقلة لإلبالغ 

التعمق أكثر يف هذه وبانتظار قيام جمموعة العمل بسابات فضاًل عن مقاييس مرجعية. واحملاسبة وتدقيق مستقل يف احل

بوسع الوكاالت النظر يف التعاون مع نظراء يف منظومة األمم املتحدة من أجل االستفادة من التدابري مع مدراء فاإلمكانية، 

 األصول اخلارجية بغية تعظيم اإليرادات وختفيض رسوم اإلدارة. 

  قدمت التوصيات التالية حتت الركن دال:  - 22

 : متويل التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة1التوصية 

ينبغي للوكاالت االنتقال من نهج الدفع أواًل بأول إىل نهج الدفع بناء على أساس كل تراكم فيما خص  - 23

 التزاماتها للتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة. 
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أكثر حتديدًا، ينبغي للرؤساء التنفيذيني إدارة األموال من خارج امليزانية لضمان عدم إغالق أي حساب  وبشكل - 24

ينطوي على التزامات غري ممولة للتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة قبل تسوية االلتزام باستخدام األموال املتاحة 

اليت تساوي تكلفة  -ياسية للتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة لتسديد االلتزام احملدد. ينبغي للوكاالت بناء التكلفة الق

بالنسبة إىل املنظمات اخلاضعة للتقييم، ينبغي للدول وضمن تكلفة املوظف.  -احلد األدنى للخدمة زائد الفائدة املقابلة 

شكل تدرجيي من املدى األعضاء يف املستقبل أن تلحظ سحب كامل تكلفة الرتاكم من امليزانيات املقررة وأن تفعل ذلك ب

القصري إىل املتوسط.  بداًل من ذلك ينبغي لألعضاء وأصحاب املصلحة املساهمني اآلخرين أن يقدموا إىل الوكاالت دفعة 

 ملرة واحدة تغطي العجز املاضي يف متويل التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة. 

 : استثمار األموال االحتياطية 2التوصية 

م جمموعة العمل مبزيد من تدارس إنشاء مرفق مشرتك بني الوكاالت الستثمار األموال االحتياطية بانتظار قيا - 25

اجملمعة لغايات تغطية التزامات التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة، ينبغي لوكاالت منظومة األمم املتحدة، حيثما كان 

مع مدراء األصول اخلارجية لتعظيم اإليرادات وختفيض ذلك مناسبًا أن تتعاون من أجل االستفادة من التدابري احلالية 

 رسوم اإلدارة. 

وبالنسبة إىل املسائل األخرى قامت جمموعة العمل أيضًا بتحليل واقرتاح عدة إجراءات رامية إىل احتواء  - 26

 التكاليف كما ترد يف الشكل أدناه:  

كل خطط مدراء األطراف الثالثة حلول سريعة

على املدى األبعد

التأثري االسرتاتيجي

تسليط املزيد من الضوء على تكاليف الدعم وخفض تكاليف اخلدمة

حتسني قدرة الشراة وخفض تكاليف اخلدمة وحتديد أحكام نافعة

متكني الوكاالت من رصد تكاليف أقساط التأمني والتحكم بها

خفض تكاليف منافع التأمني الطيب بعد انتهاء اخلدمة للوكاالت

1- مفاوضات مجاعية مع مدراء األطراف الثالثة

3- استعراض االكتتابات يف التأمني والتفاوض مع جهات 

التأمني

-2 مفاوضات مجاعية مع شبكات مقدمي الرعاية الصحية

الوسيلة االسرتاتيجية

4- املخططات الوطنية

ف
لي

كا
لت

ء ا
وا

حت
ت ا

ءا
را

ج
إ

التكاليف اإلدارية

تأمني ذاتي وإدارة ذاتية

خطط التأمني اخلارجي

تكاليف املنافعاخلطط كافة

 خالل مداوالت جمموعة العمل.  يف املستقبل اخلدمةنتهاء وقد مت تناول اخليارات التالية للتأمني الصحي بعد ا - 27
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 2اجلدول 

  الوصف البديل

 املخططات على احلفاظ

  احلالية

  وغريها واألهلية واملزايا اهليكل يف تغيريات دون خمطط 23 على احلفاظ

 التكاليف الحتواء فعالة وسائل 4 تنفيذ

   احلالي لاللتزام مناسب متويل فرض

  اخلطط لبعض طوعي توحيد واقرتاح خمططًا 23 على احلفاظ  احلالية املخططات إصالح

  الحق تاريخ بعد اجلدد للمنتسبني واملنافع األهلية مناذج تغيري

  احلاليني للمشاركني املكتسبة واملنافع احلقوق على احلفاظ

 منظومة أحناء عرب اخلطة يف واملشاركني احلاليني املشاركني تنقل لتمكني جديد نهج وضع

   املتحدة األمم

 احلالي لاللتزام مناسب متويل فرض

 جديدة جمموعة استنباط

 اخلطط من

 الحق تاريخ بعد اجلدد للمنتسبني اخلطط من واحدة جمموعة ضمن التأمني خطط مواءمة

 األمم منظومة عرب التنقل متكني أجل من اجملمعة والتمويالت للمخاطر املركزية اإلدارة

 املتحدة(. األمم ملوظفي التقاعدية للمعاشات املشرتك الصندوق منوذج على )قائمة املتحدة

  اجلدد املنتسبني أجل من واملنافع لألهلية جديدة مناذج وضع

 اخلطط ضمن احلاليني املشاركني وإبقاء احلاليني للمشاركني املكتسبة احلقوق على احلفاظ

  احلالية

 إىل جدد منتسبون انضم كلما بها/ والسماح احلالية اتاملخطط لتمويل طريق خارطة استنباط

  اجلديدة اخلطط

 احلالي لاللتزام مناسب متويل اشرتاط

 اخلطوات التالية بالنسبة إىل منظومة األمم املتحدة  -يمج

 سريفع تقرير جمموعة العمل إىل اجلمعية العامة لكي تتخذ قرارها بشأن اخلطوات املقبلة.  - 28

 ملعاجلة فجوة متويل التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة خيارات الفاو

 منذ وجيدر التذكري بأن بعضًا من توصيات جمموعة العمل قد نفذت بالفعل من قبل منظمة األغذية والزراعة.  - 29

جرى متويل االلتزامات املرتاكمة للموظفني الناشطني التابعني للربنامج العادي نتيجة  1998يناير/كانون األول  1

أما تكلفة ي قد صرفت يف احلسابات الرمسية. اخلدمة احلالية كل سنتني من اعتمادات ميزانية الربنامج العادي وه

األمانة وهي بالتالي متول من خالل  اخلدمة احلالية للموظفني من خارج امليزانية فقد دفعت من نفقات مشاريع حساب

مليون  14.1إيرادات املشاريع. وقد وافق املؤمتر أيضًا على االشرتاكات اإلضافية لألعضاء لكل عامني والبالغة قيمتها 
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من أجل معاجلة االلتزامات غري املمولة جزئيًا؛ وهذه االشرتاكات منفصلة عن اعتمادات  2005-2004دوالر منذ الفرتة 

 ، خصصت األموال حلوالي1د يف اجلدول انية املقررة لتمويل برنامج العمل، ومضافة إليها.  بناء عليه، وكما يرامليز

 يف املائة من إمجالي االلتزامات احملاسبية للفاو.  28

نة وفيما خص فجوة التمويل، اقرتحت األمانة اخليارات التالية يف الدورة السادسة واخلمسني بعد املائة للج - 30

 ( اليت ال تتعارض مع بعضها البعض واليت ميكن دجمها يف حاالت معينة.  FC 156/5املالية )

 توفري متويل إضايف لاللتزامات  ( أ)

 تعديل تدابري تصميم اخلطط وتقاسم املنافع   )ب(

 اعتماد إجراءات الحتواء التكاليف   )ج(

 تسوية االلتزامات مع إحدى جهات التأمني   )د(

 

وفيما أنه حتت اخليارين )أ( و)د( مل تتخذ أي إجراءات أخرى فإن األمانة تنظر يف التدابري التالية لتعديل  - 31

 تصميم اخلطط وترتيبات تقاسم التكاليف: 

ارتكاز  أقساط نظام التأمني الصحي األساسي/نظام املزايا الطبية الكبرية، على نسبة مئوية من صايف املرتب أو  -1

التقاعدي الكامل بداًل من قسط ثابت حمدد، مبا ينسجم مع التوزيع التالي للنسب املئوية من دون عملية املعاش 

 النداءات املوحدة:

 النسبة املئوية  نوع نظام التأمني الصحي األساسي

 %1.50 واحد
 %3.00 معال+  موظف

 %3.78 معال 2+  موظف
 %4.56 معال 3+  موظف

 %5.34 معال 4+  موظف

 

نظام التأمني املكاتب امليدانية سينتقلون من  املوظفون اجلدد الذين سيتم تعيينهم يف مستوى اخلدمات العامة يف  -2

 MICS Aالصحي األساسي/نظام املزايا الطبية الكبرية إىل خطة 

للخطة و. ملوظفيه احمللينيطة حمددة للتأمني الطيب يستخدمها برنامج األغذية العاملي خي هMICS A  إن  ( أ)

نظام التأمني الصحي ريكي مقابل مليون دوالر يف سياق ألف دوالر أم 60منافع أقل وحدود متدنية جدًا )

 األساسي(.  

يتناول تصنيف مقار  الذي  ST/IC/2009/25على املنشور اإلعالمي رقم  MICS Aتقوم األهلية لالستفادة من  )ب(

 MICS Aولغايات االنتساب يف خطة  ني العاملني يف مقار عمل معينة.العمل واالستحقاقات اخلاصة للموظف
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ستبقى ضمن  نظام التأمني الصحي األساسي فيما األخرى ستكون حتت خطة  Hفإن كل مقار العمل املصنفة 

MICS A  . 

فهي أسرتاليا، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كندا، قربص،  MICS Aال إىل أما مقار العمل اليت لن تتأثر باالنتق )ج(

اجلمهورية التشيكية، الدامنرك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، أملانيا، اليونان، هنغاريا، إيطاليا، اليابان، 

انيا، السويد، التفيا، ليتوانيا، مالطة، هولندا، النرويج، بولندا، الربتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسب

 سويسرا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الواليات املتحدة األمريكية. 

 

 الصحة الوطنية مع خطة املنظمة.   ةخلطاستكشاف إمكانية االستخدام املشرتك  تزمع األمانة التعمق يف -  32

وطنية تؤمن تغطية مقبولة قد تصبح اخلطة الوطنية أساسية وميكن خلطة الصحة للويف البلدان اليت فيها نظم  -33

املطلوب والتأمني للمنظمة أن تصبح تكميلية لتوفري تغطية إضافية وردم الثغرات اليت تشوب تغطية اخلطة الوطنية. 

 يف استكشاف هذه اإلمكانية.  إجراء مزيد من التحليل للتشريعات الوطنية من أجل التعمق

 


