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 وجزامل

   كتواري اللتزامات ال لل نة املالية )"الل نة"( عن النتائج األولية للتقييم ا ستتتتتتتتتتتتتتت داتقّدم هذه الوثيقة آخر املت
 الثةثتضتتتتتتتتتتمن ي ت. وه2022ديستتتتتتتتتتمولكا ون األو   31املنظمة ابخلطط املتصتتتتتتتتتتلة ابملو"ف  )"اخلطط"(    

 أقسام على النحو التايل:

  إمتام  أكان ذلك عندستتتتتتتتتوا   للمو"ف  خمتلفةتناو  اخلطط اليت توفر استتتتتتتتتتحقاقات ي "املقدمة" -القستتتتتتتتتم األو
يشتتتتتتتتتتتر  هذا القستتتتتتتتتتتم ال رض من إجرا  التقييمات كما   .ابلعملإصتتتتتتتتتتتاابت مرت طة  اخلدمة أم  تي ة ألمراض أو

 االكتوارية السنوية.

 ا، يتضتتتّمن " تائج التقييم االكتواري" -القستتتم ال اي ديستتتمولكا ون  31موجز ا جملموع التزامات اخلطط يف  عرضتتت 
، ويعرض الفرضتتتتتتتتتتتتيات الرئيستتتتتتتتتتتتية املستتتتتتتتتتتتت دمة يف تلك التقييمات. وخال  عام 2020و 1202و 2022األو  
دوالر أمريكي من  مليون 1.547القيمة الكلية لاللتزامات املتعلقة ابخلطط مب لغ إمجايل قدره  اخنفضتتتت ، 2022

دوالر أمريكي مالي   7.992إىل  2021ديستتتتتتتتتتتتتتمولكتتتتتا ون األو   31مالي  دوالر أمريكي يف  1 8.539
 يف هذا القسم. االخنفاض. وترد تفاصيل خمتلف أس اب هذا 2022ديسمولكا ون األو   31 يف

  وصتتايف التزامات كشتتو  وغري املستت لة يعرض جمموع االلتزامات املستت لة  الوضتتع املايل اراري -القستتم ال ال
املمولة  عن جمموع االلتزامات املمولة وغري امليزا ية اخلاصتتتتتتتتتتة ابخلطط استتتتتتتتتتتناد ا إىل التقييمات االكتوارية، فضتتتتتتتتتتال  

وقد بلغ جمموع االلتزامات غري  على التوايل. 2020و 1202و 2022ديستتتتتتتتتتتتتتمولكا ون األو   31لل طط يف 
مالي  دوالر أمريكي مقار  ة مب لغ  6.458م ل  ا قدره  2022ديستتتتتتتتتتتتتتمولكا ون األو   31املمولة لل طط يف 

وبنا   على طلب الل نة يف دورهتا الرابعة  .2021ديستتتتتتتتتتتمولكا ون األو   31دوالر أمريكي يف  مالي  3.868
ا ثالثة مق  ات  ظرية  املائة،والتستتع  بعد  لتزامات الت طية االهتالك يف عالقة ابتمويل ليقدم هذا القستتم أيضتت 

 رنة املالية.من دورات يف دورة مق لة اخلاصة هبا الط ية بعد ا تها  اخلدمة واليت ست عرض اس اتي يات التنفيذ 

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
  والوضتتتتتتتتتتتتع املايل اراري وا استتتتتتتتتتتت ة  2022مدعوة إىل اإل اطة علم ا بنتائج التقييم االكتواري لستتتتتتتتتتتتنة  الل نةإن

ديستتتتتتتتتمولكا ون األو   31 يفف  والتمويل ابلنستتتتتتتتت ة إىل التزامات املنظمة يف ما يتعلق ابخلطط املتصتتتتتتتتتلة ابملو"
2022 . 

  مدعوة إىل اإلقرار ابرهود ارارية الستتتتتتتتتتعراض االستتتتتتتتت اتي يات واخليارات ال ديلة لتمويل االلتزامات  الل نةوإن
 .املتعلقة ابملو"ف 
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 مسّودة املشورة

 :جنةالل إنّ 

  ا وّن الأبوز االلتزامااات املتعلقااة ابملوظفني يف  قااد بل  2022ديساااااااااااأبرب/كااانون ا و   31أحااا اام الأباا 
ا إل التقييم ال ي  مليون 547.1قدره  ااخنفاضااا  دوالر أمريكي، ما ميّثل  ماليني 992.7 دوالر أمريكي قياسااا 
 ؛2021ديسأبرب/كانون ا و   31 يفُأجري 

 يف املقام عزى يُ  2022ديسأبرب/كانون ا و   31 حىت يمالصايف يف التقي االخنفاضأيض ا وّن  االأب   وأحا م
 ؛املطالبات الطبية املتوقعة ومعدالت االجتاهالزايدة الكبرية يف معدالت اخلصم والتغريات يف إل  ا و 

  التغطية الطبية ما بعد انتهاء اخلدمة االلتزامات، فإن أنه الى الرغم من االخنفاض يف إمجايل أشاااااااااارت إل و
 ؛تعاين من اجز خطري يف متويلهاما زالم 

   وون ا مانة التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمةلتأبويل مقرتحات االهتالك  ا بنتائج الدراسااااااةوأحا م الأب ،
 .من دوراهتا دورة الحقة يف للجنةا إل املقرتحاتأخرى بشأن  حتليالتتقدم قد 

  



4 FC 195/4  

 املقدمة -ال  أوّ 

أربع خطط )"اخلطط"( لتقدمي مستتتتتتتتتتتتتتتحقات إىل املو"ف  عند إمتام اخلدمة  األغذية والزراعة )"املنظمة"( ملنظمة -1
  اإلصاابت املرت طة ابلعمل. ويف ما يلي عرض لتلك اخلطط:  االت األمراض أو يف أو

 تستتتتري أ كام هذه اخلطة فقط على فخلة اخلدمات العامة يف املقر الرئيستتتتي وت دفع خطة مدفوعات هناية اخلدمة :
 دمة من املنظمة أو يف  ا  ال قية إىل الفخلة الفنية؛عند ا تها  اخل

  يتأّلف صتتتندود مدفوعات هناية اخلدمة من استتتتحقاقات املو"ف  عند ا تها  صتتتندود مدفوعات هناية اخلدمةو :
ا منحة العودة إىل الوطن، وستتتفر العودة إىل الوطن و قل األمتعة، واستتتت دا  رصتتتيد  خدمتهم، وهي تشتتتمل دديد 

 ملت معة، وتعويض إهنا  اخلدمة، ومنحة الوفاة، عند االقتضا ؛اإلجازات ا

  هي خطة أتم  طيب للمو"ف  املتقاعدين وأستتتتتتتتتترهم الذين يستتتتتتتتتتتوفون معايري الت طية الط ية بعد ا تها  اخلدمةو :
اخلطة املعادلة أثنا  اخلدمة للت طية الط ية بعد ا تها  اخلدمة هي خطة التأم  الصحي األساسي و  1أ قية معّينة.

ا  وخطة التأم  الصتتتتتحي األستتتتتاستتتتتي الت طية الط ية بعد ا تها  اخلدمة كّل منتوفر  للمو"ف  العامل . و  تستتتتتديد 
النفستتتتتا ي ، والعالب الط يعي، ودور جزئي ا ل عض تكاليف املستتتتتتشتتتتتفيات، واألط ا ، وأط ا  األستتتتتنان، واألط ا  

الت طية الط ية بعد  قستتتتطرعاية املستتتتن ، وتكاليف النظارات الط ية، رهن ا بقيود واستتتتت نا ات  تتتت . ويتم تقاستتتتم 
 املو"ف املتقاعد واملنظمة؛ ب ا تها  اخلدمة 

  شرية من غري املو"ف  : توفر خطة التعويضات للمو"ف  واملوارد الصندود ا تياطي خطة تعويضات املو"ف و 
)مبا يف ذلك فخلات أخرى منها اخلوا  االستتتتتشتتتتاريون واأل تتتت اى اتائزون على اتفاقات اخلدمات الشتتتت صتتتتية( 

املرض أو الوفاة النامجة عن أدا  مهام رمسية. وتشتتتتتتتمل أو  ن بقيود معينة، يف  االت اإلصتتتتتتتابةاستتتتتتتتحقاقات ترهت
)تستتتكمل استتتحقاقات املعات التقاعدي من األمم املتحدة، ة أو مدفوعات إمجالياالستتتحقاقات دفعات ستتنوية 

عند االقتضتتتا ( يف  الة الوفاة أو الع ز، كما تشتتتمل تستتتديد النفقات الط ية املعقولة و فقات املستتتتشتتتفيات وما 
 يرت ط هبا من  فقات م ا رة.

حمددة. وللوفا  مبقتضيات اإلبالغ أعاله ابعت ارها خطط استحقاقات املذكورة تتعامل املنظمة مع مجيع اخلطط و -2
  . وهذا يسمح للمنظمة القيام مبا يلي: على تقييم رميع خططها من  ركة اكتوارية خارجيةاملايل، دصل املنظمة سنوي  

 دديد إمجايل التزامات املنظمة يف ما يتعلق بتلك اخلطط؛ )أ(
 السنوية املتصلة بتمويل اخلطة؛دديد النفقات  )ب(

                                                 
( للمو"ف  السابق  املعين  حملي ا يف مراكز العمل املعينة )وألفراد أسرهم ASMIأدخل  املنظمة التأم  الطيب بعد ا تها  اخلدمة ) ،2023يف عام   1

يف فخلة املو"ف  الفني  الوطني  وفخلة  ا حملي   املنظمة املعين إن مو"فيو مشمول  خبطة ت طية التأم  الطيب.  اخلدمة،وق  ا تها   كا وا،املستحق ( الذين  
مبوجب  ،2016أكتوبرلتشرين األو   1تعيينهم يف أو بعد  والذين مت، ا عمل غري تلك املصنفة ضمن فخلة املشقة   اخلدمات العامة املوجودين يف مراكز

سيتم و ال يوجد  الي ا أي متقاعدين مؤهل  للحصو  على التأم  الطيب بعد ا تها  اخلدمة. و ن يف خطة ت طية التأم  الطيب. و مس ل املدة،عقد حمدد 
مت تضم  هذه اجملموعة يف  ،2022األو   كا ونديسمول 31 هو اتا  يف كماو  .2023األو   كا ونديسمول 31 يفهلذه اخلطة إعداد تقييم منفصل 

املعلومات اخلاصة ابلتأم  الطيب بعد ا تها  اخلدمة؛ و كل  للتع ري عن، ك ديل 2022األو   كا ونديسمول 31تقييم الت طية الط ية بعد ا تها  اخلدمة يف 
 من التزامات الت طية الط ية بعد ا تها  اخلدمة. يف املائة 0.5  س ة لتأم  الطيب بعد ا تها  اخلدمةااللتزام املتعلق اب
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 دديد معدالت اال  اكات املوصى هبا لتمويل االلتزامات ابلكامل؛ )ب(

 اتصو  على املعلومات الضرورية للوفا  مبتطل ات اإلبالغ املايل. )د(

 .2020و 1202و 2022 ( مجيع التقييمات االكتوارية لألعوامwww.aon.com) Aon Hewittوقد أجرت مؤستتتتتتتستتتتتتتة 
وإىل الوضتتتتتتتع املايل اتايل،  2022ديستتتتتتتمولكا ون األو   31لتقييم االكتواري يف ية لاألولنتائج الوتشتتتتتتتري هذه الوثيقة إىل 

 وإىل أستتتتتتتتتتتتتتلوب ا تتاستتتتتتتتتتتتتت تتة املت ع ابلنستتتتتتتتتتتتتت تتة إىل التزامتتات املنظمتتة ومتويتتل هتتذه االلتزامتتات مع توفري املعلومتتات املقتتار تتة

 .2020و 2021ديسمولكا ون األو   31 يف

 ةنتائج التقييأبات االكتواري -ااثني  

ديستتتتتتمولكا ون  31مقار ة مفصتتتتتتلة جملموع القيمة االكتوارية لاللتزامات  ستتتتتتب كل خطة يف  1ترد يف اردو   -3
 .2020و 2021و 2022 األو 

 1اردو  

                     )مباليني الدوالرات ا مريكية(

   الزايدة/   الزايدة/      

   (النقصان)   (النقصان)      

 2022   اخلطة

مباليني 
الدوالرات 
 ا مريكية

 النسبة 
 املئوية

 

2021 

مباليني 
الدوالرات 
 ا مريكية

 النسبة 
 املئوية

 

2020 

صندود ا تياطي خطة تعويضات 
 املو"ف  

18.1 (5.0) -21.7%  23.1 0.1 0.4%  23.0 

 70.7  %7.2 5.1 75.8  %15.9- (12.1) 63.8   صندود مدفوعات هناية اخلدمة

 52.4  %9.4- (4.9) 47.5  %23.2- (11.0) 36.5   خطة مدفوعات هناية اخلدمة 

 1,353.4  %3.0 40.0 1,393.4  %37.2- (519.0) 874.4   الت طية الط ية بعد ا تها  اخلدمة 

إمجايل القيأبة االكتوارية 
   لاللتزامات

992.7 (547.1) -35.5%  1,539.8 40.3 2.7%  1,499.5 

  
                    

 

 مليون 547.2م ل  ا قدره  2021و 2022الصتتتتتتتتتتتتتتايف يف القيمة االكتوارية لاللتزامات يف الف ة ب  عامي  االخنفاضبلغ و 
لدوالر أمريكي. و  الزيدة يف معد   انتج عنالتأثري األك ر أمهية  إذ أنأدانه أستتتتتتت اب هذا االخنفاض، ( أ)1اردو   ي فصتتتتتتتّ

 :اخلصم عو مجيع اخلطط األربع
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 )أ(1جلدو  ا

االختالفات مباليني      2022إل  2021التغيريات يف اخلطط من 
الدوالرات 
       ا مريكية

 43.7     الت يري املتوقع من دون امللتحق  اردد*
 (480.7)     ارتفاع معدالت اخلصم

 (104.3)     الط ية املتوقعة ومعدالت االجتاهددي ات املطال ات 
 (0.6)     الزيدات يف التض م العام املف ض **

 1.6     ددي ات بشأن فرضيات وفيات أصحاب املعا ات
 (6.9)     مجيع الت يريات األخرى يف اخلوة واالف اضات ***

       
       
 (547.1)   الأبوز الزايدة الصافية    
       

  * يعزى الت يري املتوقع إىل تكلفة الفائدة وتكلفة اخلدمة اليت يعادهلا االخنفاض املتوقع يف مدفوعات االستحقاقات الفعلية 
  ** يست ىن أثر التض م العام على زيدة تكاليف الت طية الط ية بعد ا تها  اخلدمة 

لتعيينات ارديدة وأتثري االختالفات ب  مدفوعات االستحقاقات الفعلية واملتوقعة، وزيدات الرواتب، وإهنا  اخلدمة، اب االلتزام املتعلق***تشمل 
 والعناصر الدمي رافية األخرى

        
 

معّينة لكي تقّدر على أفضتتتتتل وجه تكلفة تقدمي  املنظمة فرضتتتتتيات   أن تضتتتتتع يقتضتتتتتي التقييم االكتواري لل ططو  -4
تقديرات الوفيات، ومعد  تنقل ت فرضتتتيات دمي رافية )م ل معدالتلاالستتتتحقاقات ملو"فيها. وتشتتتمل هذه الفرضتتتيا هذه

املو"ف  ب  الو"ائف، ومعد  املطال ات يف إطار اخلطط الط ية، وما إىل ذلك( وفرضتتتتتتتتتيات مالية )م ل ستتتتتتتتتعر اخلصتتتتتتتتتم، 
العوامل الداخلية  اليت تشهدهالت ريات إىل اا ة، وما إىل ذلك(. و ظر  ت واالستحقاقات املق لة والتكاليف الط ية املق لواملرت ا

واخلارجية على السوا ، تقوم املنظمة وخوا  اتساابت االكتوارية إبجرا  استعراض سنوي للفرضيات املست دمة يف التقييم 
 إلجرا   ستتتتاابت أدّد اللتزامات اخلطط. وعضتتتتع عمليات التقييم الستتتتنوية، لك ضتتتتروري  االكتواري وتعدهلا  ي ما اعت و ذ

م لها م ل معظم عمليات التقييم االكتواري، لقدر ك ري من عدم اليق  وصتتتتتتعوبة التن ؤ. وعلى وجه اخلصتتتتتتوى، ف ن قيمة 
الدوالر األمريكي، ومعد  اخلصتتتتتتتتتتتم، لالتزامات املنظمة إزا  اخلطط تتأثر إىل  د ك ري ابلت ريات يف ستتتتتتتتتتتعر صتتتتتتتتتتتر  اليورو

 املطال ات الط ية، والتض م املتوقع يف التكاليف الط ية.معدالت و 

 2021و 2022الفرضتتيات الرئيستتية املستتت دمة يف عمليات تقييم اخلطط ابلنستت ة إىل األعوام  2وترد يف اردو   -5
 .2020و
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 2اجلدو  

 2020  2021  2022   الفرضيات الرئيسية

 االقتصاديةالعوامل 
       

        معد  اخلصم

يف املائة     الت طية الط ية بعد ا تها  اخلدمة  يف املائة 1.8  يف املائة 2.2   4.5

 يف املائة 0.2  يف املائة 0.7  يف املائة 3.8   خطة مدفوعات هناية اخلدمة

 يف املائة 1.4  يف املائة 2.0  يف املائة 4.6   صندود مدفوعات هناية اخلدمة

صندود اال تياطي خلطة 
   التعويضات للمو"ف 

 يف املائة 2.7  يف املائة 3.0  يف املائة 5.2

         

، 2023يف املائة عام  4.5   معد  التضخم يف التكاليف الطبية
 0.05مع اخنفاض بنس ة 

يف املائة كل سنة وصوال  
يف املائة يف عام  4.0ىل إ

 والسنوات الال قة 2033

يف املائة يف املائة  4.4  
مع  2022خال  عام 

يف  0.05اخنفاض بنس ة 
ىل إاملائة كل سنة وصوال  

يف املائة يف عام  3.85
 والسنوات الال قة  2033

يف املائة يف املائة  4.05  
مع  2021خال  عام 

يف  0.05اخنفاض بنس ة 
ىل إاملائة كل سنة وصوال  

يف عام  يف املائة 3.45
 والسنوات الال قة  2033

              

   معد  التضخم العام

 خيتلف  سب اخلطة
يف  2.5-يف املائة  2.2)

   املائة( 

 خيتلف  سب اخلطة
يف  2.5-يف املائة 2.1)

   املائة( 

 خيتلف  سب اخلطة
يف  1.7-يف املائة 1.1)

 املائة( 
              

سعر الصرف الفوري 
 لليورو/للدوالر يف هناية العام

  
1.06  1.14  1.23 

 

 الوضع املايل احلايل -ااثلث  

عن  فضتتتتتتتتتال   ،أدانه جمموع االلتزامات املستتتتتتتتت لة لل طط استتتتتتتتتتناد ا إىل عمليات التقييم االكتواري 3ي ّ  اردو   -6
 جمموع االلتزامات املمّولة وغري املمّولة رميع اخلطط مقابل القيمة الستتتتتتتوقية العادلة لألصتتتتتتتو  الطويلة األجل امل صتتتتتتتصتتتتتتتة 

 على التوايل. 2020و 2021و 2022ديسمولكا ون األو   31   
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 3اجلدو  

  2020  2021  2022 ماليني الدوالرات ا مريكية

       اخلطة

       مموّلة ابلكامل

  23.0  23.1  18.1 صندود ا تياطي خطة تعويضات املو"ف 

  52.4  47.5  36.5 خطة مدفوعات هناية اخلدمة

       مموّلة جزئيا  

  564.1  600.9  479.5 الت طية الط ية بعد ا تها  اخلدمة

  639.5  671.5  534.1 اجملأبوز املأبّو 

       

       ممّولة من

  (639.5)  (671.5)  (534.1) (لقيمة السوقية العادلةاب)االست مارات الطويلة األجل امل صصة 

       

       غري مموّلة

  789.3  792.5  394.8 الت طية الط ية بعد ا تها  اخلدمة

  70.7  75.8  63.8 صندود مدفوعات هناية اخلدمة

  860.0  868.3  458.6 الأبوز االلتزامات غري املأبّولة

       

  1,499.5  1,539.8  992.7 كتواريةالأبوز االلتزامات اال 

       

 

 أوال  على استتتتتت دام االستتتتتت مارات الطويلة األجل وأي إيرادات تدرها  2001ل10و 1999ل10وينص قرارا املؤمتر  -7
لضتتمان كفاية متويل خطة مدفوعات هناية اخلدمة والصتتندود اال تياطي خلطة تعويضتتات املو"ف . وينص القراران كذلك 

ذات صتتتلة هبا للت طية الط ية بعد ا تها  اخلدمة ص لصتتتندود ص بعد ذلك أية استتتت مارات إضتتتافية وإيرادات صتتت  على أن ع  
كان كل من الت طية الط ية بعد ا تها  اخلدمة وصتتتتتتتندود   ،2022ديستتتتتتتمولكا ون األو   31 ويف مدفوعات هناية اخلدمة.
 .1، كما ي ّينه الشكل ال ياي يعا يان من  قص يف التمويل ال يزاالن مدفوعات هناية اخلدمة
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 1 البياينالشكل 

 

 

الطويلة األجل اليت خصصتها املنظمة لل طط مب لغ  القيمة ا اس ية لالست مارات اخنفض ، 2022وخال  عام  -8
 534.1إىل  2021ديستتتتتتتتتتتمولكا ون األو   31دوالر أمريكي يف  ي مال 671.5دوالر أمريكي من  الي م 137.4قدره 

بشتتتتتتأن االستتتتتتت مارات يف التقرير عن  ويرد مزيد من التفاصتتتتتتيل .2022ديستتتتتتمولكا ون األو   31مليون دوالر أمريكي يف 
 (. 3/195FC)الوثيقة  2202 عاماالست مارات يف 

تكاليف اخلدمة و وابإلضتتتتتتتتتتافة إىل االلتزامات الستتتتتتتتتتابقة غري املمّولة، تتضتتتتتتتتتتمن مجيع اخلطط كلفة اخلدمة ارارية.  -9
يظهر يف كتتتل عتتتام  يتتت  يقتتتدم املو"فون العتتتاملون ختتتدمتتتاهتم مقتتتابتتتل  ،معيتتتاري يف تكتتتاليف املو"ف  ارتتتاريتتتة عنصتتتتتتتتتتتتتتر  

لوانمج العادي ي ستتتتتتتّدد من اب اخلاى وو ده ارز  من كلفة اخلدمة ارارية ستتتتتتتتدفع هلم يف املستتتتتتتتق ل. االستتتتتتتتحقاقات اليت
لكلفة اخلدمة ارارية، كما  ىل آخر التقديرات املتا ةإاعتمادات ميزا ية برانمج العمل. ويتّم إعداد برانمج العمل ابالستناد 

ّمل ارز  اخلاى  ساب األما ة أعّدها اخلوا  اال   .املشروعات املمو لة من  ساب األما ةىل إكتواريون اخلارجيون. وُي 

 رميع الوامج ملتتتدة ثالن ستتتتتتتتتتتتتتنوات تنتهي  ارتتتاريتتتة الستتتتتتتتتتتتتتنويتتتة تكتتتاليف اخلتتتدمتتتة 2الشتتتتتتتتتتتتتتكتتتل ال يتتتاي وي ّ   -10
   كتوارية للستتتتتتتتتتتتتنوات الستتتتتتتتتتتتتابقة ليف على التقييمات اال االتكهذه  . وتستتتتتتتتتتتتتتند2023ديستتتتتتتتتتتتتمولكا ون األو   31يف 
 على التوايل. 2020و 2021و 2022ديسمولكا ون األو   31

23.0 23.1 18.152.4 47.5 36.5

70.7 75.8 63.8

564.1 600.9

479.6
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792.5
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1,499.5
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992.7
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اتريخ التقييم

نوات الثالث ا خريةااللتزامات الكلّية حبسب اخلطة وحالة التأبويل يف الس: االلتزامات املتعلقة ابملوظفني

ممّو -الصندود اال تياطي خلطة تعويضات املو"ف   ممّولة-خطة مدفوعات هناية اخلدمة  غري ممّو -صندود مدفوعات هناية اخلدمة 

ممّولة-الت طية الط ية بعد ا تها  اخلدمة  غري ممّولة-الت طية الط ية بعد ا تها  اخلدمة  االلتزام االكتواري
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 2البياين  لالشك

 

 
عضتتا  معلومات عن  قص متويل على األاإلدارة  عرضتت لل نة املالية،  والتستتع  بعد املائة اتاديةخال  الدورة و  -11

 املستتتتتتتألةإىل جا ب االستتتتتتت اتي يات اليت اعذهتا املنظمة    اةن ملعارة هذه  اخلدمة،التزامات الت طية الط ية بعد ا تها  
 ب.وتفاصيل التحليل اإلضايف املطلو 

املقّدمة هبد  ا توا  التكاليف وضمان القيمة القصوى  هيكلية اخلطة واالستحقاقاتوقد ب ذل  ارهود ملعارة  -12
مقابل املا . وقد "هر اجتاه ابلتشتتتتتتتتتتتتتت يع على استتتتتتتتتتتتتتت دام م ادرات توفري التكاليف، مبا يف ذلك تقدمي اتوافز للمو"ف  

 .واملتقاعدين لال ضمام إىل خطط وطنية للتأم  الصحي،  ي ما كان ذلك ممكن ا
أدانه ثالثة  ويقدم التحليل التمويل، اليت تفتقر إىلااللتزامات    مأعاله  8يف الصتتتتتتتتتتتفحة  3يوضتتتتتتتتتتتح اردو  و  -13

 ها ملواجهة هذا الوضتتتتتتتتعؤ ستتتتتتتتتحتاجه املنظمة وأعضتتتتتتتتاالتمويل تشتتتتتتتتري إىل االلتزام املايل الذي  الهتالكبديلة  ستتتتتتتتيناريوهات
 .املتصاعد

إىل استتتتتتتتعراض  ااستتتتتتتتناد   املائة،يف  90  ستتتتتتت ة أ شتتتتتتتأت املنظمة عت ة متويل الت طية الط ية بعد ا تها  اخلدمة عندو  -14
مع الوكاالت األخرى يف منظومة األمم  املنظمةهبد  قياس ذلك و  املتحدة،النظام املو د لألمم  لوكاالت ستتتتتتتتب التمويل 

متويل الت طية الط ية بعد ا تها   مستتتتتتتتائلملعارة  منظومة األمم املتحدة طاد نهج مشتتتتتتتت ك على ال املتحدة واال ضتتتتتتتتمام إىل
 :مت  دراستهاالسيناريوهات ال الثة اليت ما يلي  ويفاخلدمة بشكل است اقي. 

لتحقيق  االهتالكابإلضتتافة إىل مدفوعات  اخلدمة،من تكلفة  املائةيف  100: املستتامهة ستتنوي  بنستت ة 1الستتيناريو  (أ)
 .2047ديسمولكا ون األو   31عام ا،  لو   25من التمويل املتوقع بعد  املائةيف  90

0 10 20 30 40 50 60

2023

2022

2021

ماليني الدوالرات ا مريكية 

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

كلفة اخلدمة ارارية-الصندود اال تياطي خلطة تعويضات املو"ف   كلفة اخلدمة ارارية-خطة مدفوعات هناية اخلدمة 
كلفة اخلدمة ارارية-صندود مدفوعات هناية اخلدمة  كلفة اخلدمة ارارية-الت طية الط ية بعد ا تها  اخلدمة 
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لتحقيق  االهتالكمن تكلفة اخلدمة، ابإلضتتافة إىل مدفوعات  املائةيف  100: املستتامهة ستتنوي  بنستت ة 2الستتيناريو  (ب)
  .2052ديسمولكا ون األو   31 لو   عام ا، 30من التمويل املتوقع بعد  املائةيف  90

ال اب   االهتالكمن تكلفة اخلدمة، ابإلضتتتافة إىل مدفوعات  املائةيف  100: املستتتامهة ستتتنوي  بنستتت ة 3الستتتيناريو  (ب)
بشأن عضا  لألمبا يتفق مع اال  اكات اإلضافية املنفصلة  سنت ،مليون دوالر أمريكي لكل ف ة  14.1ال ال ة 

-2004اليت وافق عليها املؤمتر بد  ا من الف ة  متويل التزامات اخلدمة الستتتتتتتتتتتابقة للت طية الط ية بعد ا تها  اخلدمة
 .2017-2016خال  ف ة السنت  و  2005

ف ن  ،2022ديستتتتتتتتتتتتتتمولكا ون األو   31إىل م لغ الت طية الط ية بعد ا تها  اخلدمة غري املمو  يف  ااستتتتتتتتتتتتتتتناد  و  -15
 :السنوي االف اضية املقرر متويلها هي على النحو التايل االهتالكمدفوعات 
 4اجلدو  

 مدفواات االهتالك السنوية املستحقة، آبالف الدوالرات ا مريكية  

        

 3السيناريو  2السيناريو  1السيناريو  يف املائة 90اتريخ حتقيق التأبويل بنسبة 
        

     (660 19) عام ا( 25) 2047ديسمولكا ون األو   31

   (710 17)   عام ا( 30) 2052ديسمولكا ون األو   31

 (050 7)     يف املائة 90عدم الوصو  إىل دقيق التمويل بنس ة 

 
أبن مدفوعات االستتتتتتحقاقات ستتتتتتزداد مبرور الوق  بستتتتت ب النمو املتوقع يف  صتتتتتيب  أ جريالتحليل الذي  يتن أو  -16

الفرد من التكاليف الط ية، يف    أن تكلفة اخلدمة اتالية، املمولة من االعتمادات وا ملة على مشتتتتتتتتتتتتاريع الصتتتتتتتتتتتتندود 
ري يف قيمة التزام الت طية الط ية بعد هناك ا فصتتا  ك ري ب  هذين املصتتدرين للت يو االستتتخلماي، تتأثر بشتتدة مبعد  اخلصتتم. 

تشتتتتتري  تائج التحليل إىل أ ه يلزم م لغ إضتتتتتايف و . 2022بستتتتت ب االرتفاع اتاد يف معد  اخلصتتتتتم خال  عام  ا تها  اخلدمة
يف املائة من الت طية الط ية بعد ا تها   90دوالر أمريكي من التمويل الستتتتتتتتتتتنوي لتحقيق متويل بنستتتتتتتتتتت ة  مالي  19.7قدره 

دوالر أمريكي لتحقيق  مالي  17.7أو م لغ إضتتتايف قدره  (1)الستتتيناريو  2047ديستتتمولكا ون األو   31دمة  لو  اخل
املستتامهة يف رغم ) 3الستتيناريو  ويف إطار(. 2 )الستتيناريو 2052ديستتمولكا ون األو   31يف املائة  لو   90متويل بنستت ة 

يف املائة يف أي  90لن يتحقق هد  التمويل بنستتتتتتت ة  ،(ستتتتتتتنوي  دوالر أمريكي  مالي  7.05تكلفة اخلدمة ابإلضتتتتتتتافة إىل 
 . 2و 1يف املائة من التمويل السنوي املتوقع يف إطار السيناريوه   40إىل  35اتريخ يف املستق ل. ويعاد  هذا امل لغ 

على الرغم من   م متويل الت طية الط ية بعد ا تها  اخلدمة الستتتتتتتتنوية لل دمة الستتتتتتتتابقة املطلوب لتحقيق التزام و  -17
 .مل يوافق املؤمتر على أي متويل لف ة السنت  اتالية املائة،يف  90ممو  بنس ة 

ية يف متويل مدفوعات اهتالك اخليارات التالية من أجل تقييم مستتتتامهتها الفردية وارماع ااملنظمة  الي   وتستتتتتعرض -18
 تائج هذا االستعراض يف دورة  نعبالغ إلاسيتم و الت طية الط ية بعد ا تها  اخلدمة مبوجب السيناريوهات املعروضة أعاله. 

 مق لة لل نة املالية، مبا يف ذلك ما يلي:
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ومتويل هذا ة الط ية بعد ا تها  اخلدمة لت طيالتزامات التنفيذ خصتتتتتوم من املرت ات لتكملة اال تياطي امل صتتتتتص  (أ)
 .اال تياطي بشكل تدرجيي

خطط  خطة للتأم  الطيب تكون  تتتتتتتتتاملة  وتدّر املزيد من املنافع املالية للمتقاعدين الذين ميكنهم اال ضتتتتتتتتتمام إىل (ب)
تأم  الطيب للمنظمة وطنية عالية ارودة للتأم  الصتتتتتتحي، من أجل تشتتتتتت يع املتقاعدين على استتتتتتت دام خطة ال

 .ابعت ارها خطّة تكميلية
ّو  ابلكامل أو يف جز  منها من اال تتت اك يف النظم الصتتتحية الوطنية يف مواقع للرعاية الصتتتحية العالية  (ب) ستتتياستتتة مت 

التكلفة، م ل إيطاليا أو الواليت املتحدة األمريكية، تت عها دراستتتة جدوى يف بلدان استتت اتي ية  ي  يقيم عدد  
 .من املتقاعدين ك ري

 .تسوية االلتزامات مع  ركة أتم  (د)
استتتتتعراض ممارستتتتات فضتتتتلى أخرى تّت عها منظمات أخرى لألمم املتحدة، مبا يف ذلك استتتتتعراضتتتتات املقار ة ب   (ه)

 .ابالق ان مع دراسة إدارة األصو  واخلصوم، سياسات متويل االست مارات

التكاليف النا تتخلة عن خططها الصتتحية واليت تكون ضتتمن ستتيطرهتا، وابلعمل هذه وت قى املنظمة ملتزمة اب توا   -19
 لاللتزامات غري املمّولة للت طية الط ية بعد ا تها  اخلدمة. ملعارة مع ال لدان األعضا  لتوفري  لو  يف األجل الطويل 

 


