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 موجز
 

  على ، األمانة 2016شجعت جلنة املالية، يف دورهتا الرابعة والستني بعد املائة املعقودة يف ديسمرب/كانون األول
ملعاجلة فجوة التمويل يف سللللللليار اعتبارات اجلمعية العامة لحمة املت دة مواصللللللللة اسلللللللتعراو ا يارات امل روحة 

 هبذا الشأن، مع التشديد على أمهية اعتماد هنج مشرتك بني األعضاء يف نظام األمة املت دة املوحد؛

 هذه الوثيقة تفاصللللللليل عن املناقشلللللللات اجلارية يف منظومة األمة املت دة، وتقدم معلومات إ لللللللافية عن  وتعرو
 لكي تنظر فيها اللجنة. منظمة األغذية والزراعةاليت تنفذها  التكاليف احتواءابري تد

   
 
 

 جلنة املاليةالتوجيهات امل لوبة من 
 
 عنية على مسلللللتوى  موعة العمل امل اليت جرتآخر املسلللللتجدات بشلللللأن املناقشلللللات  لتقدميهذه الوثيقة  أعدت

من  والزراعة منظمة األغذيةبالتأمني الصللللللللللل ي بعد انتهاء ا دمة لحمة املت دة، وبشلللللللللللأن التدابري اليت تنفذها 
 .تقدميها قد ترغب اللجنة يف هاتتوجي التماسا أليو إلحاطة لغرو االوثيقة تعرو . و احتواء التكاليف أجل

 
 المشورة مسودة

 
 إن اللجنة:

 
  أحاطت علماً بآخر المستتتتجدات بشتتترن ال رارات التي اتخلتها الجمعية العامة لممح المتبدة ع ب قد

ت رير مجموعة العمل المعنية بالترمين الصتتتتتتتتتتبي بعد انتهاء الخدمة لممح المتبدة التابعة إل   نظرها في
 شبكة المالية والميزانية )"مجموعة العمل"(؛

  الجمعية العامة لممح عراض هله الخيارات في ستتتتتتتيار اعتبارات األمانة عل  مواصتتتتتتتلة استتتتتتتتوشتتتتتتتجعت
دة عل  أهمية اعتماد نهج موحد بين أعضتتتتاء نظام األمح المتبدة الموحد بهلا الشتتتترن، مشتتتتد   المتبدة

 للمرتبات والبدالت واالستب اقات؛
  تكاليف خطة الترمين الطبي البالية. الحتواءوحثت األمانة عل  مواصلة جهودها 
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 م دمة – ألف
 
( A/68/353، تنلللللاوللللللت اجلمعيلللللة العلللللاملللللة لحمة املت لللللدة تقرير األمني العلللللام )رقة 2013يف خالل خريف  -1

، A/68/550)قة اللجنة االستشارية( )الوثيقة ر اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية )املرتبط به الصادر عن  والتقرير
ا دمة. وعقب النظر يف هذين التقريرين، وافقت اجلمعية العامة على القرار بشللللللللللللللأن إدارة التأمني الصلللللللللللللل ي بعد انتهاء 

 .A/RES/68/244 رقة
 

ين من قبل مجموعة العمل المعنية بالترممعالجة فجوة تمويل التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة  –باء 
 الصبي بعد انتهاء الخدمة لممح المتبدة

 
يف نيويورك، واسللتعر للت  2017يونيو/حزيران  28و 27لشللبكة املالية وامليزانية يف عقدت الدورة التاسللعة والعشللرون  -2

 بعد انتهاء ا دمة، وقدمت معلومات مستكملة من قبل  موعة العمل.ي إدارة ومتويل التزامات التأمني الص 
 
ر ن التقريوعر لللللللللللللللللت شللللللللللللللبكللللة املللللاليللللة وامليزانيللللة االعتبللللارات املتعلقللللة هبللللذه املسلللللللللللللللللألللللة يف اجلزء السلللللللللللللللللابع م -3

CEB/2017/HLCM/FB/8   ذه الوثيقة.هب كمل قالذي يرد 
 
وأعربت شلللللللللللبكة املالية وامليزانية عن تقديرها لعمل  موعة العمل واإلقاتات اليت حققتها حّ ابن، وأقر ت بأن  -4

متنوعة من أصللللللل اة املصلللللللل ة، دا يف شلي املوارد البشلللللللرية، والتمويل،  ةطبيعة العمل معقدة للغاية وتن وي على  موع
املوظفني، والدول األعضاء. وشجعت شبكة املالية وامليزانية  موعة العمل على التواصل بانتظام معها، وال سيما  ونقابات

 الثةاألطراف الث اءمدر بشلللللللأن أي توصللللللليات جديدة تصلللللللدر عن  موعة العمل، دا يف شلي يف  االت املفاو لللللللات مع 
يد من البيانات املز  احلصللول على  موعة العمل إىلواالسللتفادة من خ ط التأمني الصلل ي الوطنية. وطلبت الشللبكة أيضللا  

املتعلقة بقابلية نقل التزامات التأمني الصلل ي بعد انتهاء ا دمة من أجل يديد ما إشا كان يلزم القيام بأعمال إ للافية من 
 جانب شبكة املالية وامليزانية يف هذا اجملال، بالتنسيق مع شبكة املوارد البشرية.

 
 ظمة األغلية والزراعةالمتخلة من من التكاليف احتواء تدابير –جيح 

 
 يف ا  ط ال بية.تكال الحتواءكثفت املنظمة املفاو ات مع مقدمي خدمات التأمني ال يب، وجيري تنفيذ تدابري  -5
 
ت للكشللللللللللف تركز محال روما توجد مقارها يفاليت سللللللللللتنظة الوكاالت ولل د  من التكاليف ال بية املرتفعة احملتملة،  -6

 العالجات. يسنيعلى سرطان اجللد وسرطان الثدي والوقاية لحسنان، هبدف الكشف عن هذه احلاالت يف وقت مبكر و 
 
مثل يسللللللللللني إدارة احلاالت،  حتواء التكاليفواصللللللللللل منظمة األغذية والزراعة النظر يف إجراءات أخرى الوسللللللللللت -7

 وإجراء املزيد من املفاو ات مع مقدمي الرعاية الص ية والصيدليات.
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 الملبق

 
 جمللس الرؤساء التنفيذيني لشبكة املالية وامليزانيةاالجتماع التاسع والعشرون 

 ، األمة املت دة، نيويورك2017يونيو/حزيران  27-28
 

 والعشرين لشبكة المالية والميزانيةاستنتاجات االجتماع التاسع 

 (CEB/2017/HLCM/FB/8)مقت فات من الوثيقة 

 

تبديث م دم من قبل مجموعة  –إدارة وتمويل التزامات الترمين الصتتتتتتتتتتتبي بعد انتهاء الخدمة  –ستتتتتتتتتتتابعاً 
 العمل المعنية بالترمين الصبي بعد انتهاء الخدمة

 
 املراقب املايل بالنيابة، األمة املت دة نائباحلسابات/، مدير شعبة Pedro Guazoاملقدم: السيد 

 
 الوثائق:

 
  الوثيقة( إدارة التزامات التأمني الص ي بعد انتهاء ا دمة، تقرير املتابعة من األمني العامA/71/698.) 

  جنيف. ،2017حمضر االجتماع الفعلي جملموعة العمل املعنية بالتأمني الص ي بعد انتهاء ا دمة، فرباير/شباط 
  مشروع اختصاصات –اقرتاح إنشاء  موعة تأمني 

 
 معلومات أساسية:

 
الدورة الثالثة  تسبقسيف الفرتة اليت صلة عملها اتعتزم  موعة العمل املعنية بالتأمني الص ي بعد انتهاء ا دمة مو  -74

ى ؛ وعلاألطراف الثالثةمع تركيز جهودها على املفاو للللللات اجلماعية مع مدراء ، 2018والسللللللبعني للجمعية العامة يف عام 
يليل الفرص والتكاليف واملنافع املتعلقة بإدراج التغ ية الواردة يف إطار خ ط وطنية معينة للتأمني الصللللللللل ي يف تصلللللللللامية 

أمني مني الصللللللللل ي واألهلية للتخ ط التأمني الصللللللللل ي لوكاالت األمة املت دة؛ وعلى إعادة النظر يف تصلللللللللمية خ ة التأ
تنفيذ مقياس حاسلللة. وترى  موعة العمل بأنه للول الوقت الذي سلللتقدم فيه تقريرها الصللل ي بعد انتهاء ا دمة؛ وعلى 

، سللللللللللللللتكون قد أهنت عملها وسللللللللللللللتوفر ت ا  للجهود 2018النهائي إىل الدورة الثالثة والسللللللللللللللبعني للجمعية العامة يف عام 
علق بالتأمني الصلل ي بعد ما يت الرامية إىل احتواء التكاليف املتعلقة بالتأمني الصلل ي والتزامات الرقابة يفواملبادرات اجلارية 

 انتهاء ا دمة.
 

واقرتحت  موعة العمل إنشللللللللاء  موعة تأمني دا يتزامن مع إقات عملها وتقدمي تقرير األمني العام بشللللللللأن إدارة  -75
ئمة إىل الدورة الثالثة والسبعني للجمعية العامة. ويُقرتح أن تكون  موعة التأمني هيئة داالتأمني الص ي بعد انتهاء ا دمة 

منشلللللأة لضلللللمان اسلللللتمرار اجلهود واملبادرات اليت تبذ ا  موعة العمل، ولكي يكون لكيانات منظومة األمة املت دة حمفل 
ملسلللللللللللللائل املتعلقة ما يتعلق هبا، وملعاجلة ا عالية يفلتوسللللللللللللليع ن ار تعاوهنا مع خ وط تأمني أخرى ميكن تعزيز الكفاءة والف

   بالتأمني على الصعيد العاملي وعلى أساس مستمر.
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 المناقشات:
 

ارية اللجنة االسللللللتشللللللاملناقشللللللات مع أحدث  تقريرا  عن آخر املسللللللتجدات النا ة عنم رئيس  موعة العمل وقد   -76
ية بشللأن التأمني الصلل ي بعد انتهاء ا دمة، مع تسللليط الضللوء على النتائج الرئيسلل واجلمعية العامة لشللؤون اإلدارة وامليزانية

سللللداد هنج لى عللدورة احلادية والسللللبعني للجمعية العامة اليت تضللللمنت، من بني أمور أخرى، إعادة تأكيد اجلمعية العامة 
الدول اعرتاو و  ي بعد انتهاء ا دمة؛ التزام بتمويل التزامات التأمني الصللللللللالتعهد بأي االسللللللللت قاقات أوال بأول، وعدم 

أقسللللللاط التأمني الصلللللل ي بني املوظفني واملنظمات، فضللللللال عن األسللللللاس القانو  لشللللللروط تكاليف توتيع على األعضللللللاء 
امت به فرقة ق وأحكام التأمني الصللللللللللللل ي بعد هناية ا دمة هبدف افيو التزاماهتا؛ وترحيب اجلمعية العامة بالعمل الذي

باملعايري احملاسللللللللبية بشللللللللأن توحيد ومواءمة االفرتا للللللللات املتعلقة بتقيية التزامات التأمني الصلللللللل ي بعد انتهاء  العمل املعنية
ا دمة؛ واملناقشات بشأن التعاون املشرتك بني الوكاالت دا يف شلي دور الصندور املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي 

 األمة املت دة.
 

ضللا  معلومات مسللتكملة عن حالة عمل اجملموعة واألنشلل ة املزمعة واجلداول الزمنية وقدم رئيس  موعة العمل أي -77
على الن و الذي متت مناقشلللللللللللللته ، 2018شات الصللللللللللللللة إىل حني تقدمي التقرير النهائي إىل اجلمعية العامة يف خريف عام 

. وقدمت آخر املستجدات 2017اط واملوافقة عليه يف االجتماع الفعلي جملموعة العمل الذي عقد يف جنيف يف فرباير/شب
بلدان حّ ابن، وإىل  10عن الدراسللات االسللتقصللائية للتأمني الصلل ي الوطش، مع اإلشللارة إىل أن الردود قد وردت من 

. كما قدمت أيضللللللللللللا معلومات مسللللللللللللتكملة عن 2107أنه من املقرر إقات العمل يف هذا اجملال يف نوفمرب/تشللللللللللللرين الثا  
، مما أدى إىل و للللع Cignaو Allianzاإلقاتات اليت يققت من خالل املفاو للللات اجلماعية مع مدراء األطراف الثالثة 

املنظمات يف و للللع أفضللللل لالسللللتفادة من مقدمي ا دمات، وإىل وفورات بالدوالر األمريكي، ومن املقرر إهناء العمل يف 
ما يتعلق بتصللمية ا  ط واألهلية  ا، أشللار الرئيس إىل أن املناقشللات داخل  ويف. 2017للول أغسلل س/آة  هذا اجملال

، بالتنسيق مع شبكة املوارد البشرية، يف حماولة للتوصل إىل مقرتحات معقولة 2017 موعة العمل ستبدأ يف يونيو/حزيران 
 علق با  ط واألهلية.ما يت الستبار أي طلبات حمتملة من الدول األعضاء يف

 
نسللللللليق مع قدرة على الوفاء، لوحظ أن التما يتعلق دسلللللللألة قابلية النقل، دا يف شلي نقل االسلللللللت قاقات وال ويف -78

شبكة املوارد البشرية حيتاج إىل تعزيز يف هذا اجملال، وأن الرتتيب االفرتا ي احلايل هو أن الكيان املتلقي يت مل املسؤولية، 
دثابة عقبة أمام نقل املوظفني داخل منظومة األمة املت دة. وخالل مناقشللة شللبكة املالية وامليزانية، اتُفق على  مما قد يكون

أن و ع موقف رمسي أكثر بشأن نقل االلتزامات قد يكون مفيدا، لكي يكون هناك معيارا جلميع منظمات األمة املت دة 
حجة عمليات النقل بني املنظمات وااللتزامات املرتب ة بالتأمني  بدال من إجراء مفاو للللللللللللللات ثنائية، وأنه جيدر دراسللللللللللللللة

 الص ي بعد هناية ا دمة لت ديد ما إشا كانت املبالغ كبرية دا فيه الكفاية لتربير املزيد من العمل يف هذا اجملال.
 

 موعة العمل أيضللللللللللللا إىل بعو الت ديات احلامسة املتعلقة بالتأمني الصلللللللللللل ي بعد هناية ا دمة وأشللللللللللللار رئيس  -79
املسللللللللللللللتقبل، دا يف شلي متويل االلتزامات، وعدم االتسللللللللللللللار يف أحكام وشللللللللللللللروط التأمني عرب منظومة األمة املت دة،  يف

عمال  موعة العمل بني الوكاالت بعد اختتام أ ما يتعلق بالتعاون والتنسلللللللللللللليق املتعلق بالتأمني ال يب. ويفاالحتيال  ومنع
، أشلللللار رئيس  موعة العمل إىل بعو اجملاالت اليت 2018املعنية بالتأمني الصللللل ي بعد انتهاء ا دمة يف أغسللللل س/آة 
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أن تواصلللل منظومة األمة املت دة النظر فيها، دا يف شلي تبادل املعلومات، واع اإلحصلللاءات وتفصللليل املسلللتصلللوة  من
اليف، ويليل مدى قابلية ا  ط للمقارنة. ويف هذا الصللدد، أشللار الرئيس إىل أن  موعة العمل ترى  اال السللتمرار التك

 ما بني الوكاالت يف  ال تأمني املوظفني )دا يف شلي التأمني الصلللل ي، والتعويضللللات، والتأمني على التنسلللليق والتعاون يف
 تأمني  للد املخاطر/تفاقة املخاطر(؛ فضللال عن التأمني لغري املوظفني مثل التأمنياحلياة، والتأمني  للد األفعال الضللارة، وال

على املمتلكات والتأمني  د احلوادث، والتأمني على املسؤولية والتأمني  د املخاطر ا اصة. وقدم الرئيس اقرتاح  موعة 
ج األول  موعة العمل. ويتمثل النموش العمل بإنشلللاء  موعة تأمني، وعرو االختصلللاصلللات لنموشجني بديلني اقرتحتهما 

ة بإنشاء  موعتني منفصلتني للرتكيز على تأمني املوظفني وغري املوظفني، فيما يتمثل النموشج البديل املقرتح بإنشاء  موع
واحدة مع  موعتني فرعيتني. ولوحظ أن  موعة العمل كانت قد نظرت يف خيار إسلللللللللناد هذا العمل إىل  موعة التأمني 

لص ي غري الرمسية القائمة حاليا ، غري أن  موعة العمل مل تؤيد شلي وفضلت خيار إنشاء ترتيب مؤسسي رمسي لضمان ا
مواصللللللللللة العمل وأن يكون هناك خ وط إباله رمسية للهيئات الالتمة جمللس الرؤسلللللللللاء التنفيذيني. وأشلللللللللار الرئيس إىل أن 

بكة املوارد البشرية شبكة املالية وامليزانية أو ش ن ما إشا كان ينبغي أن تتوىل موعة العمل مل تتوصل إىل توافق يف ابراء بشأ
 ، وأن شلي سيعتمد يف النهاية على النموشج النهائي الذي سيتة اختياره. موعة التأمنيقيادة 

 
ى من اع أخر وخالل مناقشللللللات شللللللبكة املالية وامليزانية، متت اإلشللللللارة إىل أنه ال توجد حاليا  إحصللللللاءات عن أنو  -80

التأمني عرب منظومة األمة املت دة، وأن هذا هو أحد األسباة وراء اقرتاح إنشاء  موعة تأمني، جلمع البيانات عن املبالغ 
اليت تدفعها كل وكالة ألقساط التأمني من أجل تقيية ما إشا كان هناك أية فرص للمفاو ات اجلماعية أو لت قيق وفورات 

 احلجة الكبري.
 

أقر ت شللبكة املالية وامليزانية ودوى النظر يف أنواع أخرى من التأمني لغري املوظفني، غري أهنا قررت وبصللفة عامة،  -81
، إىل وقت أقرة من هناية 2018أنه سلللليكون من املناسللللب تأجيل القرار بشللللأن اإلنشللللاء املقرتح جملموعة التأمني حّ عام 

 عد انتهاء ا دمة، من أجل احلصللول على صللورة أكثر دقة ملا ي يقيقه وعنعمل  موعة العمل املعنية بالتأمني الصلل ي ب
اجملاالت اليت ينبغي مواصلللللللة العمل فيها. وي التسلللللللية بأنه باإل للللللافة إىل اإلقاتات اليت يققت حّ ابن، ال يزال هناك 

مات لاجة سلللاسلللية اليت ال تزال املنظالقضلللايا األ وأمام  موعة العمل الكثري من اإلقاتات القابلة للت قيق. وتشلللمل بع
إىل معاجلتها تصللللللللللمية ا  ط واألهلية، دا يف شلي بعو القرارات اليت حيتمل أن تكون صللللللللللعبة بشللللللللللأن ا يكل واملنافع؛ 

ية واحتياطات التأمني الص ي بعد انتهاء ا دمة واالمتثال للمعايري احملاسبواالستفادة من خ ط التأمني الص ي الوطنية؛ 
 لية للق اع العام.الدو 
 

 االستنتاجات وإجراءات المتابعة:
 

أعربت شللللللللللللللبكة املالية وامليزانية عن تقديرها لعمل  موعة العمل املعنية بالتأمني الصلللللللللللللل ي بعد انتهاء ا دمة  -82
واإلقاتات اليت حققتها اجملموعة حّ ابن، مع التسللللللللللللللية بأن طبيعة العمل معقدة للغاية وتن وي على  موعات متنوعة 

شبكة املالية  وشجعتلتمويل، ونقابات املوظفني، والدول األعضاء. من أص اة املصل ة، دا يف شلي املوارد البشرية، وا
وامليزانية  موعة العمل على التواصلللللل بانتظام معها، وال سللللليما بشلللللأن أي توصللللليات جديدة تصلللللدر عن  موعة العمل، 

ة. وطلبت ييف شلي يف  االت املفاو للللللللات مع مدراء األطراف الثالثة واالسللللللللتفادة من خ ط التأمني الصلللللللل ي الوطن دا



7 FC 169/5 

 

 موعة العمل احلصللول على املزيد من البيانات املتعلقة بقابلية نقل التزامات التأمني الصلل ي بعد انتهاء  ىلإالشللبكة أيضللا  
ا دمة من أجل يديد ما إشا كان يلزم القيام بأعمال إ افية من جانب شبكة املالية وامليزانية يف هذا اجملال، بالتنسيق مع 

 شرية.شبكة املوارد الب
 

يئات نشللاء  موعة تأمني مسللألة مفتوحة، نظرا لوجود هإوافقت شللبكة املالية وامليزانية على أن تبقى مسللألة  للرورة  -83
أخرى مثل شللبكة املالية وامليزانية، وشللبكة املوارد البشللرية، واملائدة املسللتديرة جملموعة التأمني الصلل ي، وأرجأت أي مناقشللات 

إىل وقت أقرة من اختتام أعمال  موعة العمل املعنية بالتأمني الصللللللللللل ي بعد انتهاء ا دمة  إ لللللللللللافية بشلللللللللللأن هذا االقرتاح
 ، من أجل احلصول على صورة أكثر دقة عما ي يقيقه وعن اجملاالت اليت ينبغي مواصلة العمل فيها. 2018عام  يف
 


