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 وجزامل

  ابء واجلزء ألف ين: اجلزءأتُعرض هذه الوثيقة جبز. 

  كتواري ال للجنة املالية )"اللجنة"( عن النتائج األولية للتقييم ا ستجداتمن هذه الوثيقة آخر امل اجلزء ألفيُقّدم
. وهو يتضمن 2021ديسمرب/كانون األول  31اللتزامات املنظمة ابخلطط املتصلة ابملوظفني )"اخلطط"( حىت 

 أربعة أقسام على النحو التايل:

 إمتام اخلدمة أم  أكان ذلك عندتناول اخلطط اليت توفر استحقاقات للموظفني سواء ي "املقدمة" -القسم األول
كما يشرح هذا القسم الغرض من إجراء التقييمات االكتوارية  .إصاابت مرتبطة ابلعمل نتيجة ألمراض أو

 السنوية.

 ديسمرب/كانون  31، يتضّمن عرًضا موجزًا جملموع التزامات اخلطط يف "نتائج التقييم االكتواري" -القسم الثاين
، ويعرض الفرضيات الرئيسية املستخدمة يف تلك التقييمات. وخالل عام 2019و 2020و 2021األول 
دوالر أمريكي من  ماليني 40.3، ارتفعت القيمة الكلية لاللتزامات املتعلقة ابخلطط مببلغ إمجايل قدره 2021

ماليني دوالر أمريكي  1 539.8إىل  2020ديسمرب/كانون األول  31ماليني دوالر أمريكي يف  1 499.5
 . وترد تفاصيل خمتلف أسباب هذا االرتفاع يف هذا القسم.2021ديسمرب/كانون األول  31 يف

 ية اخلاصة يعرض جمموع االلتزامات املسجلة وصايف التزامات كشوف امليزان الوضع املايل اجلاري -القسم الثالث
املمولة للخطط يف  عن جمموع االلتزامات املمولة وغري ابخلطط استناًدا إىل التقييمات االكتوارية، فضاًل 

وقد بلغ جمموع االلتزامات غري املمولة  ، على التوايل.2019و 2020و 2021ديسمرب/كانون األول  31
مليون  860ماليني دوالر أمريكي مقارنًة مببلغ  868.3مبلًغا قدره  2021ديسمرب/كانون األول  31للخطط يف 

 .2020ديسمرب/كانون األول  31دوالر أمريكي يف 
  من هذه الوثيقة لطلب اللجنة يف دورهتا الثامنة والثمانني بعد املائة أبن تقوم اإلدارة  اجلزء ابءويستجيب

اجلمعية العامة لألمم املتحدة هلذه دراسة ابستعراض اخليارات املتاحة ملعاجلة الفجوة يف التمويل يف سياق 
عضاء النظام املشرتك لألمم املتحدة. أمشرتك بني  جمهية اعتماد هنيف الوقت ذاته أب ا، مع اإلحاطة علمً املسألة

 وهو يتضمن ستة أقسام على النحو التايل:
 تفصياًل ، ويوفّر الكبريةنظام التأمني الصحي األساسي/ خطة املزااي الطبية  ةخطتناول ي املقدمة - القسم األول 

 ، وكيف تطّورت هذه املكّوانت يف السنوات األخرية.التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمةملكّوانت التزام  اإضافيً 
 اليت خّفضت و احتواء الكلفة  الرامية إىل صف خمتلف املبادراتياملوارد البشرية  يف جمال بادراتامل -القسم الثاين

 .التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمةكتوارية اللتزام ال كلفة املطالبات، وابلتايل الزايدة يف اإلسقاطات ا
 يف منظومة األمم املتحدة التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمةالتحليل املقارن اللتزامات خطط  -القسم الثالث 

بعد انتهاء اخلدمة والتمويل املتاح يف سائر منظمات األمم التزامات خطط التغطية الطبية بني  م مقارنةيقدّ 
 .املتحدة

 عن آخر املعلومات املقّدمة واليت انقشتها اجلمعية العامة لألمم  احتديثً موقع األمم املتحدة سيوفّر  -القسم الرابع
 (.A/76/373 املتحدة إثر تقرير األمني العام بشأن إدارة التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة )الوثيقة
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 لقي الضوء على االسرتاتيجيات اليت حبثت فيها املنظمةية األجل الطويل االسرتاتيجيات -القسم اخلامس 
الوطنية للتأمني الصحي، وزايدة احلسومات  ططووكاالت خمتلفة لألمم املتحدة. وهي تتعّلق ابستخدام اخل

 الرواتب، وزايدة ختصيصات امليزانية واإلاتحات النقدية. من
 حيّدد الدراسات حول االقرتاحات الرامية إىل خفض كمية االلتزامات غري املمّولة ا املضي قدمً  -القسم السادس

 عن النتائج يف دورة الحقة للجنة املالية.  رفع تقريرها، هبدف ئإجرا طلباليت ستقوم املنظمة ب
 

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 

  والوضع املايل اجلاري واحملاسبة  2021إن جلنة املالية مدعوة إىل اإلحاطة علًما بنتائج التقييم االكتواري لسنة
ديسمرب/كانون األول  31 حىتوالتمويل ابلنسبة إىل التزامات املنظمة يف ما يتعلق ابخلطط املتصلة ابملوظفني 

2021 . 
 اجلارية الستعراض االسرتاتيجيات واخليارات البديلة لتمويل االلتزامات  وإن جلنة املالية مدعوة إىل اإلقرار ابجلهود

 املتعلقة ابملوظفني، ورفع التقارير إىل اجمللس على هذا األساس.

 مسّودة املشورة
 :املالية جلنة إنّ 
  قد بلغ 2021ديسمرب/كانون األول  31أحاطت علًما أبّن جمموع االلتزامات املتعلقة ابملوظفني يف 

دوالر أمريكي قياًسا إىل التقييم الذي  ماليني 40.3دوالر أمريكي، ما ميّثل ارتفاًعا قدره  ماليني 1 539.8
 ؛2020ديسمرب/كانون األول  31 حىتُأجري 

 عزى يف املقام يُ  2021ديسمرب/كانون األول  31 حىت يمالصايف يف التقيرتفاع أيًضا أبّن اال اعلمً  وأحاطت
 كتوارية؛ال بفعل تغيريات يف االفرتاضات االلتزامات قيمة ا يفمتوقعة  تغيرياتإىل  األول

  ؛تعاين من عجز خطري يف متويلهاأشارت إىل أن التغطية الطبية ما بعد انتهاء اخلدمة ما زالت و 

 لى مواصلة عوحّثت األمانة  ،ورّحبت ابلزايدة الدنيا يف االلتزامات نتيجة التدابري املتخذة الحتواء الكلفة
 جهودها يف هذا الصدد؛

  وأشارت إىل أن خطط التأمني الطيب يف املنظمة تتفق عامًة مع اخلطط القائمة يف منظمات أخرى لألمم
 املتحدة من حيث األهلية والتغطية؛

  ًاملتاحة لتمويل االلتزامات املتعلقة البديلة واخليارات  السرتاتيجياتحول ا ا بنتائج الدراسةوأحاطت علم
دورة  يف للجنةا إىلعن دراسات أخرى بشأن االقرتاحات احملّددة  رفع التقاريروأبن األمانة قد تابملوظفني، 

 .من دوراهتا الحقة
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 اجلزء ألف

 املقدمة -أواًل 

أربع خطط )"اخلطط"( لتقدمي مستحقات إىل املوظفني عند إمتام اخلدمة  األغذية والزراعة )"املنظمة"( ملنظمة -1
  اإلصاابت املرتبطة ابلعمل. ويف ما يلي عرض لتلك اخلطط: أوحاالت األمراض  يف أو

 تسري أحكام هذه اخلطة فقط على فئة اخلدمات العامة يف املقر الرئيسي وُتدفع خطة مدفوعات هناية اخلدمة :
 عند انتهاء اخلدمة من املنظمة أو يف حال الرتقية إىل الفئة الفنية؛

 ف صندوق مدفوعات هناية اخلدمة من استحقاقات املوظفني عند انتهاء : يتألّ صندوق مدفوعات هناية اخلدمة
خدمتهم، وهي تشمل حتديًدا منحة العودة إىل الوطن، وسفر العودة إىل الوطن ونقل األمتعة، واستبدال رصيد 

 اإلجازات املتجمعة، وتعويض إهناء اخلدمة، ومنحة الوفاة، عند االقتضاء؛
 هي خطة أتمني طيب للموظفني املتقاعدين وأسرهم الذين يستوفون معايري أحقية خلدمةالتغطية الطبية بعد انتهاء ا :

اخلطة املعادلة أثناء اخلدمة للتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة هي خطة التأمني الصحي األساسي للموظفني معّينة. و 
تسديًدا جزئًيا لبعض  وخطة التأمني الصحي األساسي التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمةكّل من توفر  العاملني. و 

تكاليف املستشفيات، واألطباء، وأطباء األسنان، واألطباء النفسانيني، والعالج الطبيعي، ودور رعاية املسنني، 
التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة  قسطوتكاليف النظارات الطبية، رهًنا بقيود واستثناءات شىت. ويتم تقاسم 

 املوظف املتقاعد واملنظمة؛ بني
 توفر خطة التعويضات للموظفني واملوارد البشرية من غري املوظفني صندوق احتياطي خطة تعويضات املوظفني :

)مبا يف ذلك فئات أخرى منها اخلرباء االستشاريون واألشخاص احلائزون على اتفاقات اخلدمات الشخصية( 
إلصابة، واملرض أو الوفاة النامجة عن أداء مهام رمسية. وتشمل استحقاقات ترهتن بقيود معينة، يف حاالت ا

االستحقاقات دفعات سنوية )تستكمل استحقاقات املعاش التقاعدي من األمم املتحدة، عند االقتضاء( يف حالة 
 اشرة.الوفاة أو العجز، كما تشمل تسديد النفقات الطبية املعقولة ونفقات املستشفيات وما يرتبط هبا من نفقات مب

أعاله ابعتبارها خطط استحقاقات حمددة. وللوفاء مبقتضيات اإلبالغ املذكورة تتعامل املنظمة مع مجيع اخلطط و -2
  . وهذا يسمح للمنظمة القيام مبا يلي: على تقييم جلميع خططها من شركة اكتوارية خارجيةاملايل، حتصل املنظمة سنوايً 

 ما يتعلق بتلك اخلطط؛حتديد إمجايل التزامات املنظمة يف  )أ(
 حتديد النفقات السنوية املتصلة بتمويل اخلطة؛ )ب(
 حتديد معدالت االشرتاكات املوصى هبا لتمويل االلتزامات ابلكامل؛ )ج(
 احلصول على املعلومات الضرورية للوفاء مبتطلبات اإلبالغ املايل. )د(

 2020و 2021 مجيع التقييمات االكتوارية لألعوامAon Hewitt (www.aon.com )وقد أجرت مؤسسة  -3
وإىل الوضع املايل  2021ديسمرب/كانون األول  31لتقييم االكتواري يف األولية لنتائج الوتشري هذه الوثيقة إىل  .2019و

 ومات املقارنةاحلايل، وإىل أسلوب احملاسبة املتبع ابلنسبة إىل التزامات املنظمة ومتويل هذه االلتزامات مع توفري املعل
 .2019و 2020ديسمرب/كانون األول  31 يف



FC 191/4 5 

 

 ةنتائج التقييمات االكتواري -ااثنيً 

 ديسمرب/كانون األول 31مقارنة مفصلة جملموع القيمة االكتوارية لاللتزامات حبسب كل خطة يف  1ترد يف اجلدول  -4
 .2019و 2020و 2021

 1 اجلدول

 

ماليني  40.3مبلًغا قدره  2020و 2021االكتوارية لاللتزامات يف الفرتة بني عامي الصايف يف القيمة  بلغ االرتفاعو  -5
 يُفّصل هذا التباين يف القيمة على النحو التايل:دوالر أمريكي. و 

 )أ( 1 اجلدول

 

معّينة لكي تقّدر على أفضل وجه تكلفة تقدمي  املنظمة فرضيات   أن تضع يقتضي التقييم االكتواري للخططو  -6
االستحقاقات ملوظفيها. وتشمل هذه الفرضيات فرضيات دميغرافية )مثل معدالت/ تقديرات الوفيات، ومعدل تنقل  هذه

املوظفني بني الوظائف، ومعدل املطالبات يف إطار اخلطط الطبية، وما إىل ذلك( وفرضيات مالية )مثل سعر اخلصم، واملرتبات 
ة، وما إىل ذلك(. ونظراّ للتغريات يف العوامل الداخلية واخلارجية على السواء، واالستحقاقات املقبلة والتكاليف الطبية املقبل
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تقوم املنظمة وخرباء احلساابت االكتوارية إبجراء استعراض سنوي للفرضيات املستخدمة يف التقييم االكتواري وتعدهلا حيثما 
التقييم السنوية، مثلها مثل معظم عمليات   إلجراء حساابت أدّق اللتزامات اخلطط. وختضع عملياتاعُترب ذلك ضرورايً 

التقييم االكتواري، لقدر كبري من عدم اليقني وصعوبة التنبؤ. وعلى وجه اخلصوص، فإن قيمة التزامات املنظمة إزاء اخلطط 
املتوقع ، ومعدل اخلصم، واملطالبات الطبية، والتضخم اليورو/الدوالر األمريكيتتأثر إىل حد كبري ابلتغريات يف سعر صرف 

 يف التكاليف الطبية.

 2020و 2021الفرضيات الرئيسية املستخدمة يف عمليات تقييم اخلطط ابلنسبة إىل األعوام  2وترد يف اجلدول  -7
 .2019و

 2 اجلدول

 

 

 الوضع املايل احلايل -ااثلثً 
عن جمموع  فضاًل  ،االكتواريأدانه جمموع االلتزامات املسجلة للخطط استناًدا إىل عمليات التقييم  3يبنّي اجلدول  -8

 االلتزامات املمّولة وغري املمّولة جلميع اخلطط مقابل القيمة السوقية العادلة لألصول الطويلة األجل املخصصة 
 على التوايل. 2019و 2020و 2021ديسمرب/كانون األول  31 حىت
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 3 اجلدول

 

 

 االستثمارات الطويلة األجل وأي إيرادات تدرها أواًل على استخدام  10/2001و 10/1999وينص قرارا املؤمتر  -9
لضمان كفاية متويل خطة مدفوعات هناية اخلدمة والصندوق االحتياطي خلطة تعويضات املوظفني. وينص القراران كذلك 

صندوق ص بعد ذلك أية استثمارات إضافية وإيرادات ذات صلة هبا للتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة مث لص  على أن ختُ 
كان كل من التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة   ،2021ديسمرب/كانون األول  31 اعتبارًا منو  مدفوعات هناية اخلدمة.

 .1، كما يبّينه الشكل البياين يعانيان من نقص يف التمويل ال يزاالن وصندوق مدفوعات هناية اخلدمة
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 1الشكل البياين 

 
 

، ارتفعت القيمة احملاسبية لالستثمارات الطويلة األجل اليت خصصتها املنظمة للخطط مببلغ 2021وخالل عام  -10
 ينيمال 671.5إىل  2020ديسمرب/كانون األول  31 حىتدوالر أمريكي  ماليني 639.5ن دوالر أمريكي من يو مل 32قدره 

بشأن االستثمارات يف التقرير عن االستثمارات  ويرد مزيد من التفاصيل .2120ديسمرب/كانون األول  31دوالر أمريكي يف 
 .(FC 191/3 )الوثيقة 2021 عاميف 

تكاليف اخلدمة اجلارية و وابإلضافة إىل االلتزامات السابقة غري املمّولة، تتضمن مجيع اخلطط كلفة اخلدمة اجلارية.  -11
يظهر يف كل عام حيث يقدم املوظفون العاملون خدماهتم مقابل االستحقاقات  ،معياري يف تكاليف املوظفني عنصر  

لربانمج العادي ُيسّدد من اعتمادات ميزانية اب اخلاص ووحده اجلزء من كلفة اخلدمة اجلارية ستدفع هلم يف املستقبل. اليت
ىل آخر التقديرات املتاحة لكلفة اخلدمة اجلارية، كما أعّدها اخلرباء إبرانمج العمل. ويتّم إعداد برانمج العمل ابالستناد 

 .املشروعات املمو لة من حساب األمانةىل إكتواريون اخلارجيون. وحُيّمل اجلزء اخلاص حبساب األمانة اال 
 جلميع الربامج ملدة ثالث سنوات تنتهي  1تكاليف اخلدمة اجلارية السنوية 2ويبنّي الشكل البياين  -12
 31 حىتكتوارية للسنوات السابقة ليف على التقييمات اال االتكهذه  . وتستند2022ديسمرب/كانون األول  31يف 

 على التوايل. 2019و 2020، و2021ديسمرب/كانون األول 

                                                 
مكّواًن للموارد البشرية من غري املوظفني، واليت مّت اإلقرار هبا يف عملية التقييم لعام  صندوق احتياطي خطة تعويضات املوظفنيتتضمن تكاليف خدمة   1

 ابعتبارها مشمولة يف أحكام اخلطة.  2019
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اتريخ التقييم

وات الثالث األخريةااللتزامات الكلّية حبسب اخلطة وحالة التمويل يف السن: االلتزامات املتعلقة ابملوظفني

ممّول-الصندوق االحتياطي خلطة تعويضات املوظفني ممّولة-خطة مدفوعات هناية اخلدمة غري ممّول-صندوق مدفوعات هناية اخلدمة
ممّولة-التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة غري ممّولة-التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة االلتزام االكتواري
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 2البياين  لالشك

 

 

 اجلزء ابء
يستجيب اجلزء ابء من الوثيقة إىل طلب اللجنة يف دورهتا الثامنة والثمانني بعد املائة من اإلدارة مواصلة استعراض  -13

ع التشديد يف الوقت ذاته على أمهية ماخليارات املتاحة ملعاجلة الفجوة يف التمويل يف االلتزامات املتصلة مبوظفي املنظمة، 
 .ألمم املتحدةل املشرتك منظاالهنج مشرتك بني أعضاء اعتماد 

 نظام التأمني الصحي األساسي/خطة املزااي الطبية الكبرية، ويوفّر تفصياًل تناول خطط ي املقدمة -القسم األول -14
 ا ملكّوانت التزام التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة، وكيف تطّورت هذه املكّوانت يف السنوات األخرية.إضافيً 

اليت خّفضت و  ،احتواء الكلفة الرامية إىل صف خمتلف املبادراتياملوارد البشرية  يف جمال بادراتامل -القسم الثاين -15
 كتوارية اللتزام التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة.ال كلفة املطالبات، وابلتايل الزايدة يف اإلسقاطات ا

يقدم  دمة يف منظومة األمم املتحدةالتحليل املقارن اللتزامات خطط التغطية الطبية بعد انتهاء اخل -القسم الثالث -16
 مقارنة بني التزامات خطط التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة والتمويل املتاح يف سائر منظمات األمم املتحدة

ا عن آخر املعلومات املقّدمة واليت انقشتها اجلمعية العامة لألمم حتديثً موقع األمم املتحدة يوفّر  -القسم الرابع -17
 (.A/76/373 تقرير األمني العام بشأن إدارة التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة )الوثيقةاملتحدة إثر 

ووكاالت  لقي الضوء على االسرتاتيجيات اليت حبثت فيها املنظمةي ة األجلالطويل االسرتاتيجيات -القسم اخلامس -18
وزايدة احلسومات من الرواتب، وزايدة  خمتلفة لألمم املتحدة. وهي تتعّلق ابستخدام الربامج الوطنية للتأمني الصحي،

 ختصيصات امليزانية واإلاتحات النقدية.
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ماليني الدوالرات األمريكية

مريكيةالتكاليف السنوية للخدمة اجلارية، مباليني الدوالرات األ: االلتزامات املتعلقة ابملوظفني

كلفة اخلدمة اجلارية-الصندوق االحتياطي خلطة تعويضات املوظفني كلفة اخلدمة اجلارية-خطة مدفوعات هناية اخلدمة
كلفة اخلدمة اجلارية-صندوق مدفوعات هناية اخلدمة كلفة اخلدمة اجلارية-التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة
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االقرتاحات الرامية إىل خفض كمية االلتزامات غري املمّولة  بشأنحيّدد الدراسات  ااملضي قدمً  -القسم السادس -19
 املالية.  عن النتائج يف دورة الحقة للجنة رفع التقاريرها، هبدف ئإجرا طلباليت ستقوم املنظمة ب

 املقدمة -أواًل 
شمل تل تعيف املنظمة هي خطة أتمني طيب توسّ  للموظفني املتقاعدينو  تغطية التأمني الصحي للموظفني العاملني -20

خطة التأمني الصحي األساسي أي من خالل خطتني،  وأسرهم الذين يستوفون معايري أحقية معّينة املوظفني املتقاعدين
ابالستناد إىل العملة اليت ُتدفع  خمططنيوتُقسم هااتن اخلطتان إىل . خطة املزااي الطبية الكبرية وخطة تكميلية واختيارية هي

 ورو.فيها األقساط: خمطط ابلدوالر األمريكي وخمطط ابلي

تسديًدا جزئًيا لبعض تكاليف املستشفيات، واألطباء، وأطباء األسنان، واألطباء  توفر خطة التأمني الطيب األساسيو  -21
النفسانيني، والعالج الطبيعي، ودور رعاية املسنني، وتكاليف النظارات الطبية، رهًنا بقيود واستثناءات شىت. ويتم تقاسم 

. خطة املزااي الطبية الكبريةل املؤم ن وحده كلفة ، يف حني يتحمّ واملنظمة املشرتكنيبني  خطة التأمني الطيب األساسيتكاليف 
 ضمن التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة. خطة املزااي الطبية الكبريةوابلتايل، ال حُتتسب 

 التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة القيمة احلالية حلّصة املنظمة من كلفة تغطية التأمني الطيب اليت ستكونوميثل التزام  -22
وينبغي التمييز بينها وبني  طوال فرتة العمر املتوقعة هلم.ضرورية لتسديد الدفعات ابلنيابة عن املوظفني الناشطني واملتقاعدين 

يف كل  ، اليت هي مكون أساسي يف تكاليف املوظفني، وتغطيها اعتمادات ميزانية الربانمج العادي2تكاليف اخلدمة اجلارية
 .فرتة مالية

ضع لعوامل عديدة يف االقتصاد الكّلي، كما خيالتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة بني سنة وأخرى،  التزام  تلفخيو  -23
خيرج بعضها عن سيطرة املنظمة. ويتم تقاسم تكاليف اخلطط الطبية بني املنظمة واملوظفني. غري أن التكاليف ارتفعت على 

 تكاليف اخلدمات الطبية.مّر السنوات بفعل ارتفاع معدل احلياة وارتفاع 
 792.5التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة التزام متويل يف نقص ال، بلغ صايف 2021ديسمرب/كانون األول  31وحىت  -24

وسيكون االهتالك مبثابة الكلفة السنوية الضرورية لتمويل التزام صايف هذه اخلدمة السابقة خالل فرتة مليون دوالر أمريكي. 
ألجهزة الرائسية. ويف حال توفري تكاليف االهتالك ابلكامل خالل هذه الفرتة، سيكون التزام اخلدمة السابقة زمنية حتّددها ا

مّت احتساهبا ابعتبارها قد متويل كلفة اخلدمة اجلارية، و  عن شرطابلكامل حبلول ذلك املوعد. وكلفة االهتالك منفصلة  ممّواًل 
/كانون األول ربديسم 31دوالر أمريكي ابالستناد إىل موعد حمّدد للتمويل الكامل يف  ماليني 42.4مسامهة سنوية قدرها 

2039 . 

املمّولة  وغري ستحقةوقد مسحت القرارات السابقة لألجهزة الرائسية إبحراز بعض التقدم يف خفض االلتزامات غري امل -25
دمات السابقة اللتزامات التغطية الطبية بعد انتهاء للتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة. على سبيل املثال، حصل اهتالك اخل

مليون دوالر أمريكي لكل فرتة سنتني. إمنا صّوت  14.1اخلدمة على متويل جزئي من التقييم اخلاص للدول األعضاء بقدر 
لتزامات (. وابلتايل، استمرت اال42)أُنظر الفقرة  2017-2016تني نوقف هذا التقييم بعد انتهاء فرتة السلاألعضاء 

 املمّولة يف التزايد. غري

                                                 
 .2والشكل البياين  10و 9أُنظر الفقرتني   2
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ابلتفصيل، ميكن تصنيف العوامل اليت أثّرت على تقييم التزامات التغطية الطبية بعد  3كما يبّينه الشكل البياين  -26
 فئات واسعة على النحو التايل: منانتهاء اخلدمة ض

 3كتوارية/احملاسبية اليت خترج عن سيطرة املنظمةال التغيريات يف االفرتاضات ا (أ)
 اخلصائص الدميوغرافية )املوظفون اجلدد، والتقاعد املبكر والرتكيبة العمرية العامة( (ب)
 عوامل االقتصاد الكّلي )مثل معدالت اخلضم ومعدل سعر الصرف( (ج)
 أداء اخلطة الطبية (د)

، ارتفعت التزامات التغطية الطبية بعد 2021ديسمرب/كانون األول  31و 2015ديسمرب/كانون األول  31وبني  -27
دوالر أمريكي،  ماليني 403.8دوالر أمريكي، أي بزايدة قدرها  ماليني 393.4 1إىل  ماليني 989.6هاء اخلدمة من انت

 تُفّصل على النحو التايل:

كتوارية/احملاسبية اخلارجة ال مليون دوالر أمريكي بفعل التغيري يف االفرتاضات ا 229.2زايدة قدرها  (أ)
 .سيطرة املنظمة عن

 دوالر أمريكي بفعل اخلصائص الدميوغرافية. ماليني 51.3قدره  اخنفاض (ب)
 .مليون دوالر أمريكي بفعل عوامل االقتصاد الكّلي 343.2زايدة قدرها  (ج)
 .دوالر أمريكي بفعل أداء خطة التأمني الطيب ماليني 117.3قدره  اخنفاض (د)

 

                                                 
إىل كلفة خدمة السنة اجلارية اليت يتم احتساهبا من الناحية االكتوارية،  كتوارية/احملاسبية اليت خترج عن سيطرة املنظمةال التغيريات يف االفرتاضات اتشري   3

، والتضخم والفائدة على )الفائض(/العجز واملدفوعات الفعلية الصافية لالستحقاقات خالل العام. وتشمل االفرتاضات عوامل مثل معدل الفائدة احلايل
 يف سعر صرف العملة بني الدوالر األمريكي واليورو. الطيب املتوقع، والتغرّيات يف معدل احلياة والتغرّيات
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 3الشكل البياين 

 

 املوارد البشرية يف جمال بادراتامل -ااثنيً 
التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة الذي يُعزى إىل أداء خطط التأمني الطيب إن االخنفاض يف  -28

حتواء الدوالر أمريكي( هو نتيجة اسرتاتيجية واضحة ترمي إىل احتواء الكلفة. وميكن تلخيص االسرتاتيجية  ماليني 117.3)
 الكلفة على النحو األفضل على أهنا مبثابة هنج  ثالثي األبعاد:

 لشروط التنافسية يف عقد التأمنيا )أ(
 الزايدة يف تكاليف املعاجلة )املطالبات( لتخفيف منا )ب(
 االستعراض املستمر لتصميم اخلطة وهيكليتها )ج(

 
 الشروط التنافسية يف عقد التأمني

املوفّر اجلديد ابعتبارها  Cignaالختيار شركة عاملية للتأمني الطيب، مت اختيار شركة من خالل عملية املناقصة  -29
 إىل احلّد األدىن. وقّللت املنظمة 2020يف عام  خطة املزااي الطبية الكبريةللتأمني الطيب خلطة التأمني الصحي األساسي و 

يف املائة. ونتيجًة لذلك، توفّر  5.25إىل  9.19 والبالغة Cignaمن الزايدة األساسية اليت اقرتحتها شركة  ألقساطالزايدة يف ا
 دوالر أمريكي كل عام. ماليني 1.8وايل املنظمة ح

يف املائة لضمان استدامة  6يبلغ حّدها األقصى ا على صيغة جتديد سنوية أيضً  Cignaالعقد مع شركة وينّص  -30
 وللتخفيف من آاثر أي زايدة ممكنة وغري متوقعة يف األقساط.  ،اخلطة وتكلفتها امليسورة
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 الزايدة يف تكاليف املعاجلة )املطالبات( التخفيف من

ال يتجزأ من العقد، األمر الذي يستتبع وضع أهداف اتفاقات  ايشكل التخفيف من تكاليف املطالبات جزءً  -31
مستوى اخلدمة اخلاصة ابلتضخم على عاتق مدير املطالبات وشركة التأمني. وتشمل املبادرات اليت تنطوي على تكاليف يتم 

 ما يلي: احتواؤها

 مبا يتعدى باهظة الثمنالالعالج املخطط له يف املستشفيات والعالجات اخلارجية على املوافقة املسبقة  (أ)
 .دوالر أمريكي 000 1

حيثما تكون هذه  املكافئة. ُيشّجع املشرتكون يف اخلطة على البحث عن األدوية املكافئةالرتويج لألدوية و  (ب)
 عليها يف بلداهنم. األدوية متاحة على نطاق واسع ومصادق

، طلبت املنظمة 2020في عام فإنشاء شبكة معززة من املوّردين املفّضلني يف مواقع عمل اسرتاتيجية. و  (ج)
الرتكيز على إنشاء شبكة معززة من املوّردين املفّضلني يف مواقع عمل اسرتاتيجية، تبدأ  Cigna من شركة

شبكة كبرية  أصاًل  Cigna واتيلند. ومبا أن لشركةيف إيطاليا مّث تّتسع لتشمل مواقع أخرى مثل شيلي 
وتنافسية يف الوالايت املتحدة األمريكية، من املتوقع أن أغلبية املطالبات ابلرعاية ستكون داخل الشبكة. 

من خالل التفاوض بشأن حسومات أفضل ووضع قائمة معززة  ،وسوف ينتج عن ذلك اّدخار
بلغت املبالغ املّدخرة املقّدرة قد م نني إىل املوّردين املذكورين. و املوّردين داخل الشبكة وتوجيه املؤ  من
 ماليني 3.9البلدان اخلمسة األوىل )شيلي، وإيطاليا، وسويسرا، واتيلند والوالايت املتحدة األمريكية(  يف

 . 2021عام يف مليون دوالر أمريكي  5.1و 2020عام يف دوالر أمريكي 
جهة إدارة حملية توسيع نطاق شبكة املوّردين املفّضلني يف مقار العمل الشاقة مثل اليمن، ابلشراكة مع و  (د)

 إىل الرعاية يف هذه املواقع. لأسه من الغري. وهذا يضمن وصواًل 
 2020عام يف ا محالت اخلدمات الصحية عن بعد والرفاه. أُدخلت اخلدمات الصحية عن بعد حديثً و  (ه)

، حصلت زايدة مطّردة يف استخدام هذه اخلدمات وسوف 2021شرتكني. وخالل عام وهي جمانية للم
 تتواصل اجلهود للرتويج لثقافة اخلدمات الصحية عن بعد.

النضمام إىل خطة وطنية للتأمني الصحي أو تغطية طبية خاصة أخرى على لتشجيع املشرتكني املؤهلني و  (و)
كتأمني تكميلي )أي تغطية تكميلية   املزااي الطبية الكبريةخطة استخدام خطة التأمني الصحي األساسي و 

، سوف يستفيد تدبري حتفيزيابإلضافة إىل اخلطة الوطنية للتأمني الصحي/التغطية الطبية اخلاصة(. وك
اجليب اليت ال يعيد التأمني األساسي يف املائة من مصاريف  100األعضاء املؤهلون من سداد بنسبة 

م تغطية طبية بديلة كتأمني أساسي واستخدام خطة التأمني الصحي لدى اختياره تسديدها
 كتغطية تكميلية.  خطة املزااي الطبية الكبريةاألساسي/

 الوفوراتتشجيع موّرد اخلدمات على االستثمار يف التكنولوجيات الذكية لتوجيه أوجه الكفاءة، وزايدة و  (ز)
 يف مراجعة احلالة. السريرية

اإلدارة املخصصة للحاالت. نتيجة اإلدارة االستباقية واملخّصصة للحاالت اليت مّت اعتمادها يف العقد و  (ح)
، اليت تبدأ خطة املزااي الطبية الكبرية/واخلاص خبطة التأمني الصحي األساسي Cignaاألخري مع شركة 

دوالر أمريكي  ماليني 0.9، حّققت املنظمة مّدخرات بقيمة 2020يناير/كانون الثاين  1ابلسراين يف 
مقتطفات من تقارير إدارة  4. ويفّصل اجلدول 2021دوالر أمريكي يف عام  ماليني 0.8و 2020عام 
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اليت تلقي الضوء على خمتلف املبادرات، ويوزّع املّدخرات اإلمجالية  2021و 2020احلاالت من عامي 
 . 2021و 2020اليت حتققت يف عامي 

 4اجلدول 

 خطة ابلدوالر األمريكي ابليوروخطة  2020عام 
 سنة كاملة سنة كاملة  
 ابلدوالر األمريكي وفورات عدد احلاالت ابلدوالر األمريكي وفورات عدد احلاالت  

 037 183 236   املوافقة املسبقة

 482 135 32 921 93 15 تنسيق احلاالت

 135 226 141 479 154 86 إدارة احلاالت السريرية

 - 7 700 2 3 القراراتدعم 

 - 1 - 1 إدارة احلاالت املزمنة

 375 13 22   استعراض املطالبات

 265 112       خاص ابلوالايت املتحدة األمريكية

 294 670 439 100 251 105 اجملموع

  394 921   2020املوحدة اإلمجالية للخطط ابليورو/الدوالر األمريكي يف عام  الوفورات

 

 5اجلدول 

 خطة ابلدوالر األمريكي خطة ابليورو 2021عام 
 سنة كاملة سنة كاملة  

  
عدد 
 ابلدوالر األمريكي وفورات عدد احلاالت ابلدوالر األمريكي وفورات احلاالت

 613 136 100   استعراض اللوازم الطبية

 975 110 45 683 169 62 استعراض الكلفة

 222 75 2 491 70 4 التوجيه

 140 87 64 343 75 77 احلاالت السريريةإدارة 

 - - - - دعم القرارات

 716 75 -     خاص ابلوالايت املتحدة األمريكية

 665 485 211 517 315 101 اجملموع

املوحدة اإلمجالية للخطط  الوفورات
 182 801       2020ابليورو/الدوالر األمريكي يف عام 
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 وهيكليتهاالستعراض املستمر لتصميم اخلطة ا

طة واللجنة االستشارية اخلا، نتيجة تعقيبات قّدمها املشرتكون يف إن اإلجراءات اإلضافية اليت تنظر فيها املنظمة حاليً  -32
 ، تشمل ما يلي:للتأمني الصحيللمنظمة 

 الكبريةخطة املزااي الطبية عمليات التدقيق والتقييم ملالمح اخلطر والتزامات خطة التأمني الصحي األساسي/ (أ)
اليت جتريها شركة تدقيق خارجية. وهذا سوف يسمح بتقييم حيادي وشفاف للخطة، ويوفّر التوجيهات 

 إلدراج شروط تعاقدية أفضل يف املناقصات املقبلة لضمان االستدامة املالية للخطة الطبية.
من االنتقال، ، سيتمكن أي مشرتك يف خطة التأمني الصحي األساسي 2022يونيو/حزيران  اعتبارًا من (ب)

ي اليت توفّر شروط تغطية مماثلة للزمالء يف تغطية التأمني الصح خطةعلى أساس طوعي وهنائي، إىل 
ا بشكل رئيسي للمشرتكني احملليني، وخباصة الذين ميكنهم املكاتب امليدانية. وقد يكون هذا احلّل مهمً 

ويستخدمون اخلطة اليت توفّرها املنظمة  ،خطة وطنية للتأمني الصحي أو إىل تغطية طبية خاصة الوصول إىل
 يف األجل الطويل. ذات الصلة ملنظمةاومن املتوقع أن خيّفض هذا األمر التزامات  كتغطية تكميلية.

ا الفرتة الالزمة لالنسحاب من خطة التأمني الصحي األساسي ابلنسبة وقد بّسطت املنظمة أيضً  (ج)
  ي فرتة انتظار.أبومل يعد من الضروري التقيد املتقاعدين.  إىل

 

 اللتزامات خطط التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة ضمن منظومة األمم املتحدةالتحليل املقارن  -ااثلثً 
تتماشى خطط التأمني الطيب للمنظمة عامًة مع اخلطط القائمة يف منظمات أخرى لألمم املتحدة من حيث  -33

خطة تغطية التأمني الصحي مبوجب خطة التأمني الصحي األساسي/هلية، والتغطية وتقاسم الكلفة. كما أن استمرار ألا
 من عناصر الضمان حيوايً  ابرانمج التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة، يشكل عنصرً  كما يلحظها،  املزااي الطبية الكبرية

 هم غري مغّطى يف اخلطط الوطنية للتأمني الصحي.ماالجتماعي للموظفني املتقاعدين، سيما أن معظ

 ، تراوح متويل التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة ضمن منظومة األمم املتحدة بني صفر6ما يبّينه اجلدول وك -34
نسبة  2020كتواري لعام للتقييم اال  ايف املائة. وابملقارنة، بلغ التمويل املتاح للمنظمة وفقً  38يف املائة، مبتوسط بلغ  100و

للمنظمة  التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة(. ويرد التزام 2021ديسمرب/كانون األول  31 حىتيف املائة  43.1يف املائة ) 42
 ابألرقام املطلقة، وهو االلتزام الرابع األكرب ضمن منظومة األمم املتحدة.

ابلكامل، فإن اجلزء  وأن البعض اآلخر قد يكون ممّواًل  احصرً  4ويف حني أن بعض اخلطط تعتمد هنج الدفع الفوري -35
"، أي أهنا تتضمن عنصر الدفع الفوري إىل جانب مزيج من اسرتاتيجيات التمويل اليت تشمل ااألكرب منها ممّول "جزئيً 

 االشرتاكات من اعتمادات امليزانية، والتقييمات السنوي، وختصيص الفوائض يف امليزانية و/أو عائدات االستثمار فضاًل 
 الرواتب على املوظفني الناشطني. تطبيق اخلصومات من عن

                                                 
الصحية وحدها كلفة اخلدمة اجلارية ُتدفع مبوجب منهجية التمويل هذه. ويف هذا اخلصوص، خُيّصص جزء معنّي فقط من امليزانية لدفع االستحقاقات   4

 فون.كّلما نشأت. وال يشمل الدفع الفوري أي سداد الستحقاقات مقبلة يكتسبها املوظ
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 هي التالية:وبعض األمثلة عن االسرتاتيجيات املّتبعة عامًة  -36
والربامج ذات الصلة  قمتويل تكاليف اخلدمة اجلارية عن طريق حتميل الصنادي - برانمج األغذية العاملي -أ

كلفة الفوائد من خالل عائدات دخل االستثمارات احملققة، وااللتزامات السابقة غري املمّولة عرب ختصيص متويل 
"استحقاقات بعد انتهاء  يف . وترمي االستثمارات2025مليون دوالر أمريكي/السنة حىت عام  7.5إضايف قدره 

يد عائدات كافية للمساعدة يف تغطية االلتزامات احلالية واملستقبلية. وتول ،اخلدمة" إىل محاية الوضع املمّول
 من األسهم والدخل الثابت. اتضّم مزيً  وهي

كتوارية من خالل مزيج من موارد ودخل ال ممّول ابلكامل من الناحية ا - الصندوق الدويل للتنمية الزراعية -ب
، 2003ألغراض التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة عام استثمارات أعضاء الصندوق. وقد أُنشئ صندوق ائتماين 

 ويتم استثماره يف مزيج من صناديق الدخل الثابت.
يتألف التمويل من مستوى أول من االشرتاكات الواردة يف ما خيّص املوظفني  - منظمة الصحة العاملية -ج

يدفع ثلثها املشرتكون فيما تدفع منظمة الصحة العاملية الثلثني(. كما صدر قرار الناشطني والسابقني على السواء )
ضمان االستدامة الطويلة األجل لصندوق التأمني الصحي، بزايدة معدل االشرتاكات يهدف إىل  2011عام 

ئة يف السنة. يف املا 4، كانت معدالت االشرتاكات قد ارتفعت بنسبة 2019بنسبة مئوية اثبتة كل عام. وحىت عام 
 . يف املائة سنوايً  2، ُخّفضت هذه الزايدة إىل 2020وحىت عام 
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 6اجلدول 

 التحليل املقارن اللتزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة يف منظمات األمم املتحدة

 العملة املنظمة
نسبة  )ماليني( 2020ديسمرب/كانون األول  31

 التمويل
املتقاعدون 

 احلاليون
 التمويل املتاح إمجايل االلتزامات الفوريالدفع 

 اجزئيً  42% 564.0 353.4 1 د.أ منظمة األغذية والزراعة
 نعم 0% - 346.3 يورو الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 نعم 0% - 46.9 يورو احملكمة اجلنائية الدولية
 نعم 100% 100.1 159.1 د.أ الصندوق الدويل للتنمية الزراعية

 اجزئيً  1% 10.7 046.1 2 د.أ منظمة العمل الدولية
 نعم 21% 12.9 43.9 د.أ املنظمة البحرية الدولية
 اجزئيً  100% 248.4 65.5 د.أ املنظمة الدولية للهجرة

 اجزئيً  2% 13.0 631.8 فرنك سويسري االحتاد الدويل لالتصاالت
 كال 77% 71.8 93.4 د.أ هيئة األمم املتحدة للمرأة

برانمج األمم املتحدة املشرتك املعين 
 اجزئيً  74% 112.0 150.7 د.أ بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
 نعم 1% 0.2 29.5 د.أ التصحر

 كال 78% 918.0 1,174.0 د.أ برانمج األمم املتحدة اإلمنائي
 نعم 27% 73.2 273.1 د.أ برانمج األمم املتحدة للبيئة

 نعم 4% 29.6 778.8 د.أ اليونسكو
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 

 اجزئيً  3% 3.8 150.7 د.أ تغري املناخ

 كال 87% 0.3 0.4 د.أ صندوق األمم املتحدة للسكان
مفوضية األمم املتحدة لشؤون 

 اجزئيً  37% 377.5 212.9 1 د.أ الالجئني

 كال 50% 773.9 540.9 1 د.أ صندوق األمم املتحدة للطفولة
 نعم 0% - 223.0 يورو منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

مكتب األمم املتحدة املعين 
 نعم 47% 45.4 96.1 د.أ ابملخدرات واجلرمية

مكتب األمم املتحدة خلدمات 
 اجزئيً  100% 84.1 84.1 د.أ املشاريع

 نعم 0% - 0.8 د.أ األونروا
 كال 6% 1.9 30.0 يورو العاملية لألمم املتحدةمنظمة السياحة 

 كال 91% 984.0 077.2 1 د.أ برانمج األغذية العاملي
 كال 36% 391.2 1 862.7 3 د.أ منظمة الصحة العاملية

 اجزئيً  43% 222.4 512.7 د.أ املنظمة العاملية للملكية الفكرية
 اجزئيً  2% 2.2 95.9 د.أ املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
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 موقع األمم املتحدة - ارابعً 
، قّدم األمني العام 2018خالل الدورة الثالثة والسبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة املنعقدة يف سبتمرب/أيلول  -37

إدارة التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة. وأفاد األمني العام عن استنتاجات وتوصيات جمموعة  حول  A/73/662التقرير 
للبدء بتلبية  إجراء اقتطاعات من تكاليف املرتباتالعمل املعنية ابلتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة، وأوصى ابملوافقة على 

 .لتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمةلاللتزامات املستحقة اباملرتبطة احتياجات التمويل يف األجل الطويل لدى املنظمة 
ا ن نسبة اخلصم املقرتحة من املرتبات قد تستتبع تقييمً أب، B 73/279ا، يف قرارها وأحاطت اجلمعية العامة علمً  -38

ع الفوري. إضافًة عضاء، وقّررت احلفاظ على متويل التزامات التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة لألمم املتحدة ابلدفألللدول ا
إىل ذلك، طلبت اجلمعية العامة من األمني العام استكشاف اخليارات لتحسني الكفاءة واحتواء التكاليف وااللتزامات 

، وتقدمي اقرتاحات شاملة للجمعية بشأن متويل االلتزامات املستحقة الصحياملنظمة جلهة التأمني  وجباتاملرتبطة مب
 7.5، بلغت تلك االلتزامات 2020ديسمرب/كانون األول  31 وحىتد انتهاء اخلدمة. الستحقاقات التأمني الصحي بع

 دوالر أمريكي.   اتمليار 
( املقّدمة A/76/373ورّد األمني العام على الطلب بتقدمي مزيد من املعلومات واالقرتاحات يف تقريره )الوثيقة  -39

، واليت وفّرت املعلومات عن احتواء التكاليف 2021اجلمعية العامة يف دورهتا السادسة والسبعني املنعقدة يف سبتمرب/أيلول  ىلإ
كتواري اللتزامات التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة )القسم الثالث(، واقرتاحات التمويل ال الطبية )القسم الثاين(، والتقييم ا

(، وتوزيع أقساط التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة )القسم اخلامس( واإلسقاطات املتعلقة ابملوظفني واالستثمار )القسم الرابع
 يف عمليات حفظ السالم )القسم السادس(.

مني الصحي بعد أوطلب األمني العام من اجلمعية العامة النظر يف التوصيات التالية يف ما خيّص متويل التزامات الت -40
 ة ابألمم املتحدة:انتهاء اخلدمة املتصل

احلفاظ على متويل التزام التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة لألمم املتحدة ابلدفع الفوري يف ما خيّص  (أ)
 .2023يناير/كانون الثاين  1املوظفني املعّينني قبل 

من خالل الدفع  2023يناير/كانون الثاين  1ا من حتقيق متويل االلتزام يف ما خيّص املسؤولني املعّينني بدءً و  (ب)
يف املائة من تكاليف األجور  6عن طريق تنفيذ اخلصم من املرتبات املقابل ملستوى  5حسب االستحقاق

 وإنشاء احتياطي مايل خمّصص هلذا الشأن.
ثالث سنوات، وتعديله حبيث يتكّيف مع االختالفات مقابل الرتاكم  ذاستعراض اخلصم من املرتبات كلو  (ج)

 خّصص.املتوقع لالحتياطي امل
، كان األمني العام 2023يناير/كانون الثاين  1ا من نني بدءً ويف ما يتعلق ابلتوصية )ب(، ابلنسبة إىل املوظفني املعيّ  -41

يف املائة من متطلبات الدفق النقدي املتوقع فور  75لألمم املتحدة قد اقرتح أن تبدأ األمم املتحدة مبراكمة احتياطي لتغطية حىت 
يف املائة على تكاليف املوظفني )املرّتب امجايل زائد تكاليف تسوية مقر  6بنسبة  رسوم تقاعد هؤالء املوظفني، عن طريق تطبيق

اعدين املوجودين ابلدفع الفوري، تطبق العمل(. وأشار التقرير إىل أنه يف ما خيّص املوارد من خارج امليزانية، ابإلضافة إىل متويل املتق

                                                 
 يشمل تكاليف اخلدمة اجلارية واهتالك تكاليف االلتزامات املقبلة.  5
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نشاء احتياطي إلخدم ذلك تكاليف أجور املوظفني من خارج امليزانية. وقد استُ  منيف املائة  6ا بنسبة خصمً  األمم املتحدة أصاًل 
 متنّوعة من األوراق املالية ذات الدخل الثابت. حمفظةمّت استثماره يف 

أُثريت الشواغل بشأن كيفية تنفيذ متويل ، A/76/373 يات املقدمة يف التقريرويف استعراض اللجنة االستشارية للتوص -42
مني الصحي بعد انتهاء اخلدمة ابلدفع الفوري والدفع حسب االستحقاق، بغّض النظر عن موعد تعيني املوظفني أاستحقاقات الت

يف املائة من متطلبات  75لالقرتاح الذي يقضي بتمويل حىت  اوأنواع عقودهم. إضافًة إىل ذلك، طلبت اللجنة االستشارية تربيرً 
 دفق النقدي، مقارنًة ابلتمويل الكامل لالقرتاح السابق.تال

وطلبت إجراء استعراض إضايف  ، A/76/373ومل توافق اللجنة االستشارية على اقرتاحات األمني العام احملددة يف التقرير  -43
ا كبرية من املوظفني املتقاعدين يف األمانة، مبا يف ذلك لتحديد الفرص املتاحة للحكومات الوطنية يف البلدان اليت تضّم أعدادً 

 ئج.مكانية اعتماد حوافز إضافية أو تكليف املتقاعدين ابملشاركة يف اخلطط الوطنية، ورفع التقارير عن النتاإ

 الطويلة األجلاالسرتاتيجيات  - اخامسً 
 نتهاء اخلدمة، كانت املنظمة قد نّفذت أصاًل الدى تناول مسألة االلتزامات غري املمّولة للتغطية الطبية بعد  -44

. ومنذ التابعة لألمم املتحدة املعنية ابلتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمةالتوصيات الصادرة عن جمموعة العمل  بعض
االلتزامات املستحقة للموظفني الناشطني يف الربانمج العادي نتيجة اخلدمة اجلارية  جرى متويل، 1998يناير/كانون الثاين  1

ومُحّلت تكاليف اخلدمة اجلارية ملوظفي . وُتصَرف يف احلساابت الرمسيةكل سنتني من اعتمادات امليزانية للربانمج العادي، 
من إيرادات  ُموِّلتيزانية على مصروفات املشروعات املمو لة من حساب األمانة، ومن مث األنشطة املمو لة من خارج امل

مليون دوالر أمريكي من أجل معاجلة  14.1 املؤمتر على اشرتاكات إضافية كل عامني لألعضاء بقيمة وافقو املشروعات. 
امليزانية املوافق عليها لتمويل برانمج العمل وتشّكل إضافًة وهذه االشرتاكات منفصلة عن اعتمادات  غري املمّول؛هذا االلتزام 

غري أن املؤمتر مل يوافق على هذا اخلط الفاصل يف أي من امليزانيات الالحقة لفرتات السنتني لربانمج العمل وامليزانية  إليها.
 2023-2022( والفرتة C 2019/REP)الوثيقة  2021-2020(، والفرتة C 2017/REP)الوثيقة  2019-2018للفرتة 

 (.C 2021/REP )الوثيقة
(، انقشت األمانة التقدم احملرز على صعيد اخليارات FC 160/5ويف الدورة الستني بعد املائة للجنة املالية )الوثيقة  -45

(، والدورة السادسة FC 154/3 Addendum التالية املقدمة لألعضاء خالل الدورة الرابعة واخلمسني بعد املائة )الوثيقة
 :(، واليت ُحّددت على أنه الواحد منها ال يستثين اآلخرFC 156/5ثيقة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية )الو 

 .لاللتزاماتمتويل إضايف توفري  (أ)
 .تعديل تصميم اخلطة وترتيبات تقاسم الكلفة (ب)
 .حتواء الكلفةال تدابرياعتماد  (ج)
 تسوية االلتزامات مع شركة أتمني.  (د)

فإن متويل إضايف لاللتزامات: يف حني يوفّر برانمج العمل وامليزانية التمويل لكلفة اخلدمة اجلارية، توفري  -اخليار )أ( -46
الذي يقضي ابملصادقة على  اأي متويل إضايف لاللتزامات قد يتطّلب موارد إضافية من امليزانية، على غرار النهج املّتبع سابقً 

 .للتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة كاشرتاكات إضافية منفصلة لفرتة السنتني لاللتزامات اخلاصة ابخلدمة السابقةمتويل جزئي 

https://www.fao.org/3/mu208e/mu208e.pdf
https://www.fao.org/3/na421en/na421en.pdf
https://www.fao.org/3/ng170en/ng170en.pdf
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يف االستعراض  اعلى املوظفني املعّينني حديثً  ألعباءزايدة اومن املتوقع أن ُتدرج مناقشة إضافية وتقييم إمكانية  -47
 .2022كتواريني يف عام ال اء ااملقرتح من جانب اخلرب 

ا يف هذا البديل الذي يتناوله تقرير األمني العام لألمم املتحدة حبثت بعض منظمات األمم املتحدة أيضً  قدو  -48
A/73/662   بشأن إدارة التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة. وما زال هذا األمر قيد االستعراض، ومل توافق عليه بعد اجلمعية

ا عن ختفيض االلتزامات اإلمجالية حبّد ذاهتا. وميكن زامات غري املمّولة، عوضً العامة. وهذا النهج موّجه إىل ختفيض مبلغ االلت
 متويل زايدة اخلصم من املرتبات إبحدى الطرق الثالثة التالية:

من خالل زايدة املصاريف على امليزانيات، املمّولة ابلكامل من املنظمة أو اجلهات املاحنة يف حال  (1)
 املوظفني من خارج امليزانية؛

 زايدة املبالغ املقتطعة من مرتبات املوظفني الناشطني؛من خالل أو  (2)
من خالل املزج بني الطريقتني أعاله، على أن يتم تقاسم الكلفة بني املشرتكني واملنظمة أو اجلهات أو  (3)

 املاحنة.
منهجية تقاسم الكلفة يف املنظمة مع النهج  تعديل تصميم اخلطة وترتيبات تقاسم الكلفة: تتواءم -اخليار )ب( -49

املشرتك املّتبع يف الوكاالت األخرى اليت توجد مقارها يف روما، ومع املمارسات الفضلى يف النظام املشرتك لألمم املتحدة 
الطبية بعد ا مقارنة مسامهة املنظمة يف قسط التغطية ألقساط بني املنظمة واملوظفني. وميكن حاليً ل الشفاف توزيعالبشأن 

 انتهاء اخلدمة مبسامهة وكاالت أخرى يف منظومة األمم املتحدة.

اعتماد تدابري الحتواء الكلفة: نّفذت املنظمة جمموعًة من التدابري، كما يرد يف القسم الثاين بعنوان  -اخليار )ج( -50
 احتواء الكلفة. "املبادرات يف جمال املوارد البشرية"، وسوف تواصل استكشاف مجيع السبل للتوصل إىل 

مبوجب هذا اخليار، تتعاقد املنظمة مع شركة أتمني لتسديد التزامات تسوية االلتزامات مع شركة أتمني:  -اخليار )د( -51
صحية مستقبلية للموظفني الناشطني واملتقاعدين على السواء، مقابل مبلغ سنوي يتم التفاوض بشأنه. إمنا جتدر اإلشارة 

قل من املطالبات الطبية ابملتوسط، وابلتايل يدعمون املوظفني أا ومن يعولوهنم يقّدمون عددً  إىل أن املوظفني الناشطني
ه ا. غري أناملتقاعدين. ونتيجًة لذلك، من املرّجح أن تتجاوز املدفوعات لشركة التأمني تكاليف اخلدمة اجلارية املمّولة حاليً 

خطة االستعراض اخلارجي خلطة التأمني الصحي األساسي/ ضمنجدوى أتمني االلتزامات من مصدر خارجي  سيتّم تقييم
 .2022شارية للمنظمة للتأمني الصحي، والذي سُيجرى عام تالذي رّخصت له اللجنة االس املزااي الطبية الكبرية

املبّلغ ضايف الرامي إىل تقليص الفجوة يف التمويل بني االلتزامات إلاخلطط الوطنية للتأمني الصحي: إن االقرتاح ا -52
ل اخليار لالستفادة من اخلطط الوطنية للتأمني الصحي )املقّدمة إىل جلنة املالية يف دورهتا الثالثة عنها والتمويل املتاح يشكّ 

(، على غرار االقرتاح املقّدم من األمني العام لألمم املتحدة ابلطلب من املقيمني FC 143/4واألربعني بعد املائة يف الوثيقة 
. ويف حني شّجعت املنظمة على استخدام Medicareت املتحدة األمريكية االنضمام إىل اجلزء ابء من برانمج يف الوالاي

سابقة أن تكاليف خطة التأمني الصحي  لنظم الرعاية الصحية الوطنية، ُتظهر حتليالت   خططها الصحية ابعتبارها تكملةً 
ها املنظمة تكاد تكون أدىن من التكاليف السنوية للنفقات احلكومية للفرد اليت تتكبد خطة املزااي الطبية الكبريةاألساسي/

مستمدة من املوقع الشبكي  ، من حيث تكافؤ القدرة الشرائية، يف بلدان عديدة، ابالستناد إىل بياانت  على الرعاية الصحية
ينات يف مستوى الرعاية الذي توفّره ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. كما ظهرت شواغل إضافية تتعّلق ابلتبا

اخلطط الوطنية للتأمني الصحي حسب مكان عمل املوظفني أو مكان إقامة املتقاعدين. إمنا تعرب املنظمة عن استعدادها 
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لالنضمام إىل مبادرة مشرتكة على مستوى األمم املتحدة. ولتحقيق هذا الغرض، ينبغي اختاذ هذه اإلجراءات على املستوى 
 يف كل بلد، وقد يعين ذلك مراجعة االتفاقات بني احلكومات الوطنية ومنظمات األمم املتحدة. الوطين

عداد تقرير مفّصل حول اهليكلية إوسوف تطلب املنظمة إجراء دراسة خارجية لوضع مناذج مالية من أجل  -53
اجلمعية العامة  ا بردّ تنفيذ اسرتاتيجيات متويل بديلة وجمدية. وقد أحاطت املنظمة علمً  املمكنة الناشئة عن والتداعيات املالية

(، وسوف تنظر يف االستنتاجات A/76/373 على تقرير األمم املتحدة بشأن إدارة التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة )الوثيقة
مبا خلص إليه التقرير املفّصل من استنتاجات، وتقّدم  اتقريرً والتداعيات يف طور اإلعداد للدراسة املقبلة. وسوف ترفع األمانة 

 االقرتاحات إىل جلنة املالية يف موعد الحق. 

 االسبيل قدمً  -اسادسً 
خرى لألمم أمجالية اليت تقدمها املنظمة ومنظمات إلمهية خطط التأمني الطيب يف رزمة العمل اأال ميكن التقليل من  -54

تقليص التغطية يف خطة التأمني الطيب اليت تقدمها املنظمة مقاومًة من جانب املوظفني، املتحدة. ومن املرجح أن يلقى 
موظفني ذوي كفاءات عالية واحلفاظ عليهم. عالوًة على ذلك، من املرجح أن تؤثر  يضّر بقدرة املنظمة على تعيني وأن
ا ا طفيفة جدً ىل اخلطة فقط، وأن ترتك آاثرً إا ثً تغيريات حمتملة يف تغطية وهيكلية خطة التأمني الطيب على املنضمني حدي أي

 على التزام التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة.

مّتت اإلشارة إليه يف األقسام السابقة من هذا التقرير، تستعرض املنظمة ابستمرار اخليارات املتاحة بشأن  وكما -55
بعد انتهاء اخلدمة اليت تعاين من نقص يف التمويل. كيفية التصدي على النحو األفضل لتفاقم مشكلة التغطية الطبية ما 

وقد بُذلت اجلهود ملعاجلة هيكلية اخلطة واالستحقاقات املقّدمة هبدف احتواء التكاليف وضمان القيمة القصوى مقابل 
املتقاعدين املال. وقد ظهر اجتاه ابلتشجيع على استخدام مبادرات توفري التكاليف، مبا يف ذلك تقدمي احلوافز للموظفني و 

 ا.لالنضمام إىل خطط وطنية للتأمني الصحي، حيثما كان ذلك ممكنً 
تطلب املنظمة إجراء دراسات حول االقرتاحات احملّددة، بصورة فردية أو مجاعية، ترمي ، سوف 2022وخالل عام  -56

عن هذه النتائج يف دورة  إىل ختفيض مبلغ االلتزامات غري املمّولة واستكشاف أفضل املمارسات يف السوق، ورفع التقارير
 الحقة للجنة املالية. وستضّم الدراسات خيارات من قبيل:

ا خبصومات واقتطاعات أعلى من املرتبات ا واملنظمة، مرفقً توزيع جديد للكلفة بني املوظفني املعّينني حديثً  (أ)
للموظفني اجلدد، لتكملة االحتياطي املخصص ألي التزامات مقبلة للتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة 

 ومتويل هذا االحتياطي بشكل تدريي.
خطة للتأمني الطيب تكون شاملًة وتدّر املزيد من املنافع املالية للمتقاعدين الذين ميكنهم االنضمام  (ب)

خطط وطنية عالية اجلودة للتأمني الصحي، من أجل تشجيع املتقاعدين على استخدام خطة التأمني  إىل
 ها خطّة تكميلية.الطيب للمنظمة ابعتبار 

سياسة مُتّول ابلكامل أو يف جزء منها من االشرتاك يف النظم الصحية الوطنية يف مواقع للرعاية الصحية  (ج)
العالية التكلفة، مثل إيطاليا أو الوالايت املتحدة األمريكية، تتبعها دراسة جدوى يف بلدان اسرتاتيجية 

 حيث يقيم عدد  كبري من املتقاعدين.
 زامات مع شركة أتمني.تسوية االلت (د)
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بعها منظمات أخرى لألمم املتحدة، مبا يف ذلك استعراضات املقارنة استعراض ممارسات فضلى أخرى تتّ  (ه)
 بني سياسات متويل االستثمارات.

وتبقى املنظمة ملتزمة ابحتواء التكاليف الناشئة عن خططها الصحية واليت تكون ضمن سيطرهتا، وابلعمل مع  -57
 البلدان األعضاء لتوفري حلول يف األجل الطويل لاللتزامات غري املمّولة املتزايدة للتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة. 

 


