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WO/PBC/28/11 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018يوليو  20 التارخي:

 وامليزانية الربنامج جلنة

 والعشرون الثامنة الدورة
 2018سبمترب  14اإىل  10جنيف، من 

 خصوم التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة
عداد مانة من اإ  الأ

 أأساس يةمعلومات 

/(، WO/PBC/26، وهو التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة )الوثيقة 8عقب املناقشات اليت أأجريت بشأأن البند  .1

للجنة الربانمج واملزيانية )اللجنة(، طلبت مجعيات ادلول الأعضاء من الأمانة 2017خالل دورة يوليو 
1
 أأن؛ 

مم املتحدة يف دروهتا الثالثة  ترصد الاقرتاحات احملّددة اليت س يقدهما "1" ىل امجلعية العامة للأ الأمني العام اإ

ثة  ىل تكل الاقرتاحات، فامي يتعلق ابللزتامات احملدَّ ىل جلنة املزيانية تدابري ملموسة، ابلستناد اإ والس بعني، وأأن تقّدم اإ

ا الثامنة والعيرنن، م  التككري بعضوية بشأأن التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة، كام ورد يف البياانت املالية، يف دورهت

 الويبو يف نظام الأمم املتحدة املشرتك.

مم املتحدة يف دروهتا الثالثة  "2" ىل امجلعية العامة للأ وأأن ترصد الاقرتاحات احملّددة اليت س يقدهما الأمني العام اإ

ىل تكل الا ىل جلنة املزيانية تدابري ملموسة، ابلستناد اإ ثة والس بعني، وأأن تقّدم اإ قرتاحات، فامي يتعلق ابللزتامات احملدَّ

                                         
1
 قامئة ابلقرارات اليت اعمتدهتا جلنة الربانمج واملزيانية. اليت تشمل A/57/5الوثيقة  
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بشأأن التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة، كام ورد يف البياانت املالية، يف دورهتا الثامنة والعيرنن، م  التككري بعضوية 

 "الويبو يف نظام الأمم املتحدة املشرتك.

ثة بشأأن التأأمني الصحي بعد انهتاء اخل اخلصوم والمتويالت  لويبواب املتعلقة دمةاحملدَّ

ىل  تقرنرننيف وقت سابق  لفريق العامل املعين ابلتأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة التاب  لش بكة املالية واملزيانيةل قدم .2 اإ

ىل ادلورة احلادية والس بعني للجمعية العامةادلورتني الس بعني و  ، يف شلك تقارنر من الأمني العام. وركز التقرنر املقدم اإ

توصيات  مثان وعرضاخلاصة ابلتأأمني الصحي بعد هناية اخلدمة  والأكتواريةالإدارية  اخلصوم( عىل A/70/590) الس بعني

ىل ادلورة 1-8) ، ومشل ات حمّدثة عن حاةل الفريق العامل( معلومA/71/698)احلادية والس بعني (. وقدم التقرنر املقدم اإ

توصيات من الك  وُعرضتالامثين احلالية اليت قُدمت قبل عام. ( فامي يتعلق ابلتوصيات زاي-أألفس ب  توصيات أأخرى )

 .WO/PBC/26/6 مرفقي الوثيقةالتقرنرنن يف 

التأأمني الصحي بعد  صوماخلاصة خببتوحيد مهنجية التقيمي العامة  ان( تتعلقـوه 6) تنيالك التقرنرنن عىل توصي  واحتوى .3

يف فرقة العمل املعنية ابملعايري احملاسبية  تأأصدر  ذلكل،. ونتيجة انهتاء اخلدمة عرب مجي  مؤسسات منظومة الأمم املتحدة

، قها املنظامتتطب ينبغي أأن اليت  املشرتكةالافرتاضات الاكتوارية عددا من  2018يف أأوائل عام ش بكة املالية واملزيانية 

تضمنت هكه الافرتاضات منحنيات العائد لس تخداهما يف حتديد معدلت اخلصم. و . انسجامااتباع هنج أأكرث  ضامنوابلتايل 

فامي خيص لتأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة ا خبصمعىل حساابهتا املتعلقة  املشرتكةالافرتاضات الاكتوارية طّبقت الويبو هكه و 

 .2017لبياانت املالية لعام ا

يف يوليو ويف الويبو وفقًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام.  التأأمني الصحي بعد هناية اخلدمة خصمسب يُ و  .4

 ا لتوصية مراج  احلساابت اخلاريجوفقو  س تحقاقات املوففني.اب اذلي يتعلق 39املعيار وهو  معيار جديد صدرأ   2016

هنا ،لويبول مبوجب هكا املعيار و . املطلوباترخي التنفيك اذلي هو  2018ينانر  1قبل  2017يف عام  39 املعيارطبقت  فاإ

خصم التأأمني اكن هل الأثر الأويل لزايدة وهو ما ، املايل الوض سابقًا يف بيان  املُقيدةكتوارية غري اخلسائر الأ قُيدت اجلديد، 

ىل مواءمة املعامةل احملاسبية للويبو بشأأن التأأمني اليف الويبو الصحي بعد انهتاء اخلدمة صحي بعد انهتاء . وقد أأدى هكا التغيري اإ

ن مد ھكا يزيأأن يضا أأ ق  ولمتن ام ذكل،م  واليت تطبقها الغالبية العظمى من مؤسسات منظومة الأمم املتحدة.  تكلاخلدمة م  

 .س ُتقيد عىل الفور كتواريةالتغيريات يف الافرتاضات الأ لأن  ،املس تقبل يف بعد انهتاء اخلدمة لصحيا التأأمني خصم تقلب
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 320.9 مبلغ 39أأعيد حتديده مبوجب املعيار كام  2016يف عام  يف الويبو التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة خصم بلغو  .5

 اخلصم. واخنفض 2016سابقًا يف البياانت املالية لعام  قُيدمليون فرنك سويرسي  154.3 مبلغمقارنًة بـ  سويرسيمليون فرنك 

ىل  ىل تأأثري جداول الوفيات املنقحة  ،2017مليون فرنك سويرسي يف هناية عام  304.4اإ املس متدة ونرج  ذكل اإىل حد كبري اإ

التأأمني الصحي بعد انهتاء  خصميبني الرمس البياين التايل و منظومة الأمم املتحدة. يف  املشرتكةمن الافرتاضات الاكتوارية 

)ابفرتاض عدم وجود أأي تغيري  2021ويشمل التوقعات حىت عام ، 39املعيار عىل أأساس  2009منك عام يف الويبو اخلدمة 

ومعدل اجتاه  ،، ومعدل اخلصمالافرتاضات الإكتوارية الأساس ية تقلبيف الافرتاضات الاكتوارية(. كام يوحض ابلتفصيل كيفية 

 :2009منك عام التاكليف الطبية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىل ادلورة الس بعني للجمعية العامة عىل أأنه ينبغي للمنظامت أأن متول  7تنص التوصية و  .6 من تقرنر الفريق العامل اإ

 تانالتوصي ، قدمت ابلإضافة اإىل ذكلولتأأمني الصحي بعد هناية اخلدمة وتقوم ببناء الاحتياطيات. ل  خصوهمابشلك اكٍف 

ىل ادل اتنالوارد عىل التوايل( املشورة بشأأن التعاون بني  زايو  8)التوصيتان  71ورة يف هكا التقرنر والتقرنر الالحق اإ

الاس تفادة من ترتيبات دمات اخلزانة املشرتكة من أأجل املعين خب ش بكة املالية واملزيانيةمعل  فريقالواكلت من خالل 

 الرسوم. وخفضالعوائد  زايدة، هبدف اخلدمة ةخصوم التأأمني الصحي بعد هنايلأموال اخملصصة لتغطية يف االاستامثر 

اس تحقاقات املوففني بعد انهتاء  خصوملأموالها اخملصصة لمتويل  منفصال حسااب 2014الويبو منك عام  عينتوقد  .7

ىل الوطن والسفر والإجازة الس نوية املرتامكة الطويةل  اخلدمة )مبا يف ذكل التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة ومنحة العودة اإ

 ، حيث بلغ مجموعهاة املطبقة عىل تاكليف الوفائفهكه الأموال من خالل رسوم الربانمج واملزياني ل عىلحُتّص الأجل(. وقد 

يف املائة من  37.8، غطى هكا المتويل 2017ديسمرب  31يف ومليون فرنك سويرسي.  124.4 ما قميته 2017يف هناية عام 

 مليون فرنك سويرسي. 329.3 ةغالبالو اإجاميل خصوم اس تحقاقات املوففني بعد انهتاء اخلدمة 

سلسةل الاجامتعات اخلامسة  أأثناء وُاعمتدت ا شامالتنقيح س ياسة الويبو بشأأن الاستامثراتشهدت  2015يف عام و .8

متويل استامثر حمددة للأموال اخملصصة ل عىل س ياسة  املنقحةحتتوي الس ياسة و وامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو. 

لهيا ابمس النقدية الاسرتاتيجية. وحبلول فربانر بعد هناية اخلدمة املوففنيخصوم اس تحقاقات  نفكت الويبو  ،2018، واملشار اإ
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تواصل الويبو املشاركة بنشاط يف الفريق العامل املعين و ا النقدية الاسرتاتيجية. هتأأرصدعىل لاكمل اسرتاتيجيهتا الاستامثرية اب

 التعاون يف هكا اجملال. خبدمات اخلزانة املشرتكة واس تكشاف فرص

 التقدم اذلي أأحرزه الفريق العامل بشأأن التأأمني الصحي بعد هناية اخلدمة

ىل امجلعية العامة يف دورهتا 2018عام لُُكّف الفريق العامل مبواصةل معهل  .9 م الأمني العام تقرنرًا اإ ، وبعد ذكل سوف يُقّدِّ

برامده عىل ركز الفريق العامل هجو  2017ومنك  .الثالثة والس بعني ، وحتليل الأطراف الإدارية الثالثةجامعية م   اتفاقات اإ

 والنظر يف تدابري احتواء التاكليف احملمتةل الأخرى. الأعضاء،اإىل خطط التأأمني الصحي الوطنية لدلول  النفاذ

لأمم املتحدة مؤسسات منظومة ا لتس تخدمه م  الأطراف الإدارية الثالثة اتفاق بصياغة منوذج الفريق العامل قامو  .10

ساعد ي أأفضل املامرسات يف هكا اجملال، وسوف  وميثل منوذج التفاق هكاات. تساق يف رشوط وأأحاكم هكه التفاقلضامن الا

شديدة أأحاكًما  ذكل التفاقعرب منظومة الأمم املتحدة. ويشمل الأطراف الثالثة الإدارية املفروض عىل  نفوذال يف احلفاظ عىل 

عداد التقارنرفامي يتعلق ابملساءةل واملراقبة  املتانة اخلاصة خبدمات  مراجعة احلساابتنطاق معليات  ويدد، والتصالت واإ

ىل الطرف الإداري بني مؤسسات منظومة  الثالثة الإداريةالأطراف معلومات أ درج حمك خاص ملشاركة  ذكل،. وابلإضافة اإ

 اكلت.هبدف زايدة التنس يق بني الو املتحدة،الأمم 

ىل ادلورة الس بعنيافريق العالمن تقرنر  4اقرتحت التوصية و  .11 قمية خطط التأأمني للجمعية العامة اس تكشاف  مل اإ

دراج هكه اخلطط يف منظومة الأمم  أأكرث الصحي الوطنية يف س ياق خطط التأأمني الصحي ملنظومة الأمم املتحدة. ومن شأأن اإ

طار تصمميه، الوطين  خطة التأأمني الصحي جتعلاملتحدة أأن  خطة املنظمة  وتصبحمبثابة خطة أأساس ية للرعاية املشموةل يف اإ

يف هكه اس تمكل الفريق العامل و خطة تمكيلية لضامن أأن تظل التغطية املمنوحة للمشاركني دون تغيري. مبثابة  عىل حنو تلقايئ

من املتقاعدنن واملس تفيدنن من الصندوق لبدلان التس  اليت تضم أأكرب عدد ا يفحتليل التاكليف والفوائد والفرص  الآونة

يف املائة من مجموع الساكن عىل النحو املفصل يف  50.5نس بة  مشل، حيث التقاعدية ملوففي الأمم املتحدة املشرتك للمعاشات

 اجلدول التايل:
املتقاعدنن واملس تفيدنن مجموع من النس بة املئوية  البدل

)يف  من الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية

 (2017ديسمرب  31

 %14.8 الولايت املتحدة

 %9.9 فرنسا

  %6.7 سويرسا

يطاليا  %4.9 اإ

 %4.5 المنسا

 %3.1 اململكة املتحدة

 %2.6 كندا

 %2.2 الهند

  %1.8 اتيلند

 %50.5 اجملموع

يف الولايت املتحدة لسد الثغرات يف تغطية التأأمني الصحي الأسايس  وخطط الأمم املتحدة الصحيةتُتيح الرعاية و  .12

أأقساطهم يف للمشاركني يف التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة فيه تسدد  ، يف الوقت اذليالأمم املتحدة وتُعد. الرعاية الصحية
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اء بعد انهت الصحي التأأمني اس تحقاقات، قادرة عىل خفض التاكليف بفعالية م  احلفاظ عىل Medicare Part Bنظام 

هلية الأ مبا يف ذكل معايري  املتحدة،اخلدمة والتغطية. ووجد الفريق العامل أأن عددًا من العوامل املوجودة يف الولايت 

ىل جانب توفري خطة التأأمني الصحيلحصول عىل تساهةل نسبيًا لامل  ونتيجة  أأخرى،يف بدلان  متاحة، مل تكن تغطية كبرية اإ

آخر.ذلكل ل ميكن تكرار هكا المنوذج يف   ماكن أ

من املشاركني  هممةتتطلب املشاركة يف خطط التأأمني الصحي الوطنية وجود مجموعة  الإضايف،الإداري  للعبءونظرًا  .13

ذا ما أأريد حتقيق أأي  الويبو من املشاركني يف  مجموعةقمي ت. و فائدة يف التلكفةيف التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة يف البدل اإ

 فوائديف فرنسا وسويرسا. وبنيَّ حتليل الفريق العامل أأنه مل تكن هناك أأية عىل حنو أأسايس  انهتاء اخلدمةبعد التأأمني الصحي 

هكنن البدلنن يف خططها. ل مج خطط التأأمني الصحي الوطنية يف التلكفة س تكتس هبا مؤسسات منظومة الأمم املتحدة من د

ىل ت اإىل الاشرتااكت املستندةس تؤدي  فرنسا،في ف جاملية أأعىل بكثري مقارنة ابلوض  احلايل للمنظامت. ادلخل اإ يف واكليف اإ

 احلالت،يف معظم  الوطنية،منظومة الأمم املتحدة اذلنن مل يشاركوا يف خطة التأأمني الصحي  يل يعترب موفف سويرسا،

ضافية وُحددتمؤهلني للقيام بككل عند التقاعد.   ملتكبدة خارج البدل.، مبا يف ذكل سداد التاكليف الطبية اتعقيدات اإ

 الش بكة،يف تعزنز الرعاية داخل  وقد نظر الأخرى،تدابري احتواء التاكليف احملمتةل  اس تعراضمل االع الفريق ويواصل .14

شاعة أأسلوب حياة حصي يعقد الفريق العامل مناقشات مس مترة حول فرتة اخلدمة و . ةف الوقائيو والكش والفحوص ،واإ

أأيضًا الآاثر احملمتةل لنظام  ويلل اخلدمة،للحصول عىل التأأمني الصحي بعد انهتاء  مؤهال ليصبح الشخصاملطلوبة 

 اخلدمة.طول الاكمةل من الاشرتااكت حسب  صةاحليف  احلقعىل  يصل الشخص، حيث للوافدنن اجلددالاس تحقاق 

 التقرنر الهنايئ للفريق العامل

 س تواصل املشاركة بنشاط يف أأعامهل حىت هناية وليتهالفريق العامل و ل تزال الويبو ملزتمة ابجلهود اجلارية اليت يبكلها  .15

ىل امجلعية العامة يف دورهتا التقرنر الهنايئ للفريق العاملويُتوق  أأن يتضمن . 2018يف عام  ، اذلي س يقدمه الأمني العام اإ

ضافية لحتواء  ،(2018املقبةل )خريف/ش تاء  والس بعنيالثالثة  لتأأمني الصحي بعد املس تقبلية ل ليف تاكال مقرتحات حمددة اإ

 انهتاء اخلدمة.

 .وفامي ييل النص املقرتح لفقرة القرار .16

ن جلنة الربانمج واملزيانية أأوصت  .17 اإ

مجعيات الويبو، لك فامي يعنهيا، بأأن تلمتس من 

مانة أأن تواصل املشاركة يف الفريق العامل التاب   الأ

لش بكة املالية واملزيانية واملعين ابلتأأمني الصحي بعد 

اقرتاحات حمّددة أأيّة انهتاء اخلدمة، وأأن ترصد 

ىل امجلعية  مم املتحدة يقدهما الأمني العام اإ العامة للأ

 .يف دروهتا الثالثة والس بعني

 ]هناية الوثيقة[


