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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 1063 سبمترب 61التارخي: 

 
 
 

 األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
 

 احلادية واخلمسونسلسلة االجتماعات 
 1063أأكتوبر  1سبمترب اإىل  13جنيف، من 

 
 

 متويل مستحقات املوظفني على األجل الطويل يف الويبو

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

"متويل مس تحقات املوظفني عىل الأجل الطويل املعنونة  WO/PBC/20/6حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل الوثيقة  .6
ىل  8يف الويبو"، اليت نظرت فهيا جلنة الويبو للربانمج واملزيانية )اللجنة( يف دورهتا العرشين )من   (.1063يوليو  61اإ

رارات والتوصيات الصادرة عن جلنة الربانمج واملزيانية يف وترد توصية اللجنة بشأأن تكل الوثيقة يف "ملخص الق .1
ىل  8دورهتا العرشين" )من   (.A/51/13)الوثيقة  "(1063يوليو  61اإ

ن مجعي .3 ات ادلول الأعضاء يف الويبو اإ
 والاحتادات اليت تديرها الويبو، لك يف ما يعنيه،
ىل املوافقة عىل التوصية الصادرة عن جلنة  مدعوة اإ

الربانمج واملزيانية بشأأن 
يف  كام ورد، WO/PBC/20/6 الوثيقة
 .A/51/13 الوثيقة

 [WO/PBC/20/6]تيل ذكل الوثيقة 
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WO/PBC/20/6 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 1063 يونيو 60التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 العشرونالدورة 
 1063يوليو  61اإىل  8جنيف، من 

 
 

 متويل مستحقات املوظفني على األجل الطويل يف الويبو

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

 ملخص معيل

ىل  .6 جاميل ، يف بياانهتا املالية، املنظمة   قر  ت   رضورة أأنأأدى اعامتد الويبو للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام اإ ابإ
 .ة ادلفع للموظفني احلاليني والسابقنيامل س تحق   املوظفني عىل الأجل الطويل مبس تحقات ااهتالزتام

 الصح  بعد اهاية ادخدمة، والعطل الس نوية املاراةمة، ومن  العودة وتشمل أأمه املس تحقات اليت تقر هبا الويبو التأأمني .1
ىل الوطن والسفر. وقد أأخذت هذه الالزتامات تزيد يف الس نوات الثالث الأخرية منذ اعامتد املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع  اإ

كتوارية أأن هذه الالزتامات . وتبني الإسقاطات الا1061مليون فرنك سويرسي يف اهاية س نة  6,451العام، وبلغت 
 الإجاملية ستس متر يف الزايدة يف الس نوات امخلس عرشة املقبةل.

 WO/PBC/19/23 وأأخذت الأمانة تدرس احللول احملمتةل لمتويل هذه الالزتامات عىل الأجل الطويل. وعرضت الوثيقة .3
 ، ويه تقمي1061 عىل جلنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب)المتويل عىل الأجل الطويل للتأأمني الصح  بعد اهاية ادخدمة يف الويبو( 

أأربعة خيارات لمتويل الالزتام هبذا التأأمني الصح . ويف الوقت الراهن مل ختصص الويبو أأية من الأموال املتاحة دلهيا حاليا عىل حده 
 لمتويل الالزتامات مبس تحقات املوظفني عىل الأجل الطويل يف املس تقبل. 

متويل الالزتامات مبس تحقات املوظفني عىل الأجل الطويل بني هيئات منظومة الأمم املتحدة. وقد  وتش يع مسأأةل .4
مضن  لس الراساء التنفيذيني ملنظوم ةـة الأمم املتحدة املعب  ابلتيس يقحددت اللجنة الإدارية الرفيعة املس توى التابعة جمل

لهيا يف الفارة  رضورة اتباع مقاربة مشاركة لمتويل الالزتامات املزتايدة  2016 - 1063املسائل اليت تكتيس الأولوية ابليس بة اإ
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ابلتأأمني الصح  بعد اهاية ادخدمة. وجدير ابذلكر أأيضا أأن أأمانة الأمم املتحدة س تعرض تقريرا عىل امجلعية العامة يف 
 يغط  طائفة من خيارات متويل التأأمني الصح  بعد اهاية ادخدمة. 1063 سبمترب

ل خطوة مبدئية يف ويف ضوء ال ., وضع الآخذ يف التطور يف منظومة الأمم املتحدة، اختارت الويبو أأل تتخذ هذه املرة اإ
سبيل التصدي ملسأأةل متويل الالزتامات مبس تحقات املوظفني عىل الأجل الطويل. وس تفت  املنظمة حسااب مرصفيا منفصال 

ىل الأجل الطويل يف املس تقبل. وس يكون لهذا احلساب املرصيف حتتفظ فيه ابلأموال اخملصصة لمتويل مس تحقات املوظفني ع
 الوضع نفسه حلساابت املنظمة اجلارية، والأموال احملفوظة فيه س تظل من أأموال املنظمة.

ىل هذا احلساب مببلغ يضايه  .1 جراء حتويل مبديئ اإ جاميل الالزتامات مبس تحقات املوظفني  0,ومن املتوقع اإ ابملائة من اإ
ىل هذا احلساب من الرصيد املتاح 1063ديسمرب  36طويل املس تحقة يف عىل الأجل ال . وس ت جرى حتويالت شهرية لحقا اإ

 تاكليف الأجور.ابملائة من  1من التاكليف احملسوبة يف املزيانية بيس بة 

وس تواصل الويبو مراجعة خياراهتا لإنشاء هيلك منفصل بوضوح ملسك الأموال اخملصصة لمتويل الالزتامات  .7
طار هذه العملية س تعكف الويبو بعناية عىل رصد تطورات مب  س تحقات املوظفني عىل الأجل الطويل يف املس تقبل. ويف اإ

 هذا اجملال يف منظومة الأمم املتحدة. 

 مس تحقات املوظفني عىل الأجل الطويل يف الويبو

مس تحقات املوظفني عىل الأجل الطويل، اليت تسددها املنظمة بعد انهتاء موظف  احلصول عىلحيق ملوظف  الويبو  .8
 من ادخدمة أأو تقاعده. واملس تحقات الأساس ية للموظفني عىل الأجل الطويل يف الويبو ثالثة، ويه:

  خالل فارة التعيني يشارك موظفو الويبو ومعالومه احملمتلون من زوجات التأأمني الصح  بعد اهاية ادخدمة :
وأأطفال يف خطة التأأمني الصح  يف الويبو اليت يقدهما موّرد خاريج للخدمات )هو حاليا رشكة فان بريدا أأند 

نت ) كو ((. وحيق للموظفني اذلين يتقاعدون من املنظمة وحيصلون عىل معاش .Van Breda & Co Intاإ
اعدي واكنوا مشاركني يف خطة التأأمني الطيب ملدة مخس س نوات قبل التقاعد مه ومن يعولواهم الاس مترار يف تق

ابملائة من أأقساطهم اليت تبلغ يف  ,1املشاركة يف ادخطة بعد التقاعد. وتتوىل الويبو املسؤولية عن تغطية نس بة 
 سويرساي للك طفل. فرناك  ,14فرناك سويرساي للك خشص ابلغ و 1,,الوقت الراهن 

  َطل َطل الس نوية غري املس تخدمة خالل فارة التعيني. الس نوية املاراةمة الع  : جيوز ملوظف  الويبو أأن يراةموا الع 
َطل الس نوية املاراةمة، حق هل احلصول عىل مبلغ يساوي مرتبه  ن اكن ملوظف عند انهتاء خدمته رصيد من الع  واإ

 يوم معل. 10ةمة ملا ل يزيد عىل لقاء فارة العطةل الس نوية املارا

   ىل الوطن وعىل والسفرالعودة اإىل الوطن  من : قد حيق للموظفني املعينني دوليا احلصول عىل من  للعودة اإ
ىل الوطن مع  ىل الوطن بعد انهتاء خدمهتم، عىل أأن يتناسب مبلغ منحة العودة اإ تاكليف السفر لتيسري عودهتم اإ

 ام اكمل دلى الويبو. س نوات ادخدمة املتواصةل بدو 

 البياانت املالية للويبو مس تحقات املوظفني عىل الأجل الطويل يف

. وتقتيض 1060رشعت الويبو يف حتضري بياانهتا املالية وفقا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ابتداء من س نة  .1
ن الويبو يف الوقت الراهن التلكفة الصحيحة هذه املعايري تطبيق احملاس بة عىل أأساس الاس تحقاق الاكمل، وعليه تدو 

والاكمةل لتعيني املوظفني يف لك س نة. وتشمل البياانت املالية الزتامات كربى متثل املس تحقات اليت يكتس هبا املوظفون ولكن 
مني تسددها املنظمة يف وقت ما يف املس تقبل. وتشمل هذه الالزتامات مس تحقات املوظفني عىل الأجل الطويل يف التأأ 
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ن مبالغ التأأمني الصح  بعد اهاية  ىل الوطن والسفر، حبيث اإ َطل الس نوية املاراةمة ومن  العودة اإ الصح  بعد اهاية ادخدمة والع 
ىل الوطن والسفر حيددها أأكتواريون خارجيون. وترد فامي ييل تفاصيل اإجاميل الالزتامات هبذه  ادخدمة ومن  العودة اإ

 انت املالية السابقة املعدة بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام: املس تحقات الثالثة حبسب البيا

جاميل الالزتامات مبس تحقات املوظفني عىل الأجل الطويل حبسب البياانت املالية6الشلك   : اإ

 

 الزايدات املتوقعة يف الالزتامات مبس تحقات املوظفني عىل الأجل الطويل يف الويبو

زيد الالزتامات مبس تحقات املوظفني عىل الأجل الطويل زايدة كبرية يف الس نوات امخلس عرشة املقبةل. من املتوقع أأن ت .60
ىل التوقعات الاكتوراية. وتتأأثر الالزتامات ابلزايدة يف سن املوظفني  ويلخص اجلدول الوارد أأدانه هذه الزايدة استنادا اإ

ضافة اإىل معدلت تبدل املوظفني التارخيية. وابقاراب املوظفني العاملني من بلوغ  احلاليني، واملوظفني املتقاعدين ومعالهيم، اإ
سن الأهلية للحصول عىل مس تحقات املوظفني، تزيد الالزتامات أأيضا. ويأأخذ ادخبري الاكتواري يف الاعتبار أأيضا عوامل 

دلت الوفيات. وتستند أأخرى يف حساب تكل املس تحقات، من قبيل تاكليف الرعاية الصحية املتوقعة والتغري يف مع
ىل عدد املوظفني واملتقاعدين يف  ول تشمل التأأثري املارتب عىل تعيني موظفني جدد يف  1061ديسمرب  36التوقعات اإ

الس نوات املقبةل. وتطبق مهنجية "اجملموعة املغلقة" عىل أأن من املفهوم أأنه س تجرى يف املس تقبل حساابت دورية لإجاميل 
 غيريات يف مجموع املوظفني.الالزتامات تراع  الت 

 : الالزتامات املتوقعة مبس تحقات املوظفني عىل الأجل الطويل يف املس تقبل1الشلك 

 

 يف الوقت الراهن الالزتامات مبس تحقات املوظفني عىل الأجل الطويل يف الويبومتويل 

ابملائة من تاكليف الأجور اس تخدمت لتوفري  1والثنائية السابقة تلكفة بيس بة  1060/66مشلت مزيانية الثنائية  .66
الأموال املسددة نقدا لفائدة اس تحقاقات املوظفني اذلين انهتت خدمهتم يف املنظمة يف التأأمني الصح  بعد اهاية ادخدمة 

ىل ال وطن والسفر. وقد ترامك الرصيد املتبق  ابعتباره رصيدا خمصصا يف كشف رصيد والعطل الس نوية املاراةمة ومن  العودة اإ
ىل الوطن والسفر يف  الويبو لمتويل تاكليف التأأمني الصح  بعد اهاية ادخدمة والعطل الس نوية املاراةمة ومن  العودة اإ

201220112010

            106.6            113.4            131.3التأمين الصحي بعد نهاية الخدمة )1(

             10.2             11.2             11.4العطل السنوية المتراكمة

               8.8               8.9             12.2منح العودة إلى الوطن والسفر

154.9            133.5            125.6            

               7.9             21.4الزيادة مقارنة بالسنة السابقة

%6.3%16.0نسبة الزيادة مقارنة بالسنة السابقة

)بماليين الفرنكات السويسرية(

أكثر من 5 أعوامأكثر من 10 أعوامأكثر من 15 عاما

2028202320182013

            139.5                173.2                  194.5               203.5التأمين الصحي بعد نهاية الخدمة 

             11.8                  13.6                    13.3                 10.4العطل السنوية المتراكمة

             12.4                  13.5                    13.2                 12.7منح العودة إلى الوطن والسفر

226.6               221.0                  200.3                163.7            

                 36.6                   20.7                  5.6مبلغ الزيادة على مدى 5 سنوات

%22.4%10.3%2.5نسبة الزيادة على مدى 5 سنوات

)بماليين الفرنكات السويسرية(
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ىل نس بة  1061/63املس تقبل. وقد خفّضت التلكفة للثنائية  ملالية، عىل أأن ترتفع التلكفة جمددا يف ابملائة نظرا للقيود ا 1اإ
ىل نس بة  ,1064/6 الثنائية  ابملائة. 1اإ

 للمبالغ النقدية املاراةمة أأي "ختصيص" واحضوعىل الرمغ من أأن املنظمة اكنت ترامك هذه اخملصصات، مل يكن مثة  .61
ت الويبو املالية مببلغها الاكمل ليس يف بياان الالزتامات مبس تحقات املوظفني عىل الأجل الطويلاملساوية لها. وبذكل تظهر 

صافيا من أأية مبالغ ماراةمة. ولبيان الالزتامات عىل الأجل الطويل صافية من أأية أأموال ماراةمة، س يلزم الويبو أأن تبني أأن 
و أأي وأأاها محمية لأغراض توفري الأموال الالزم سدادها يف املس تقبل لإنشاء أأية هيئة منفصةل أأ  الأموال "ختصص" بوضوح

 صندوق منفصل قانونيا تسدد منه مس تحقات املوظفني. 

 منظومة الأمم املتحدةمتويل الالزتامات مبس تحقات املوظفني عىل الأجل الطويل يف 

تش يع مسأأةل مس تحقات املوظفني عىل الأجل الطويل وكيفية متويلها بني هيئات منظومة الأمم املتحدة. ولقد زاد الاركزي  .63
الس نوات الأخرية من خالل تطبيق املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام اليت تس تلزم الإقرار بتكل عىل هذا اجملال يف 

الالزتامات يف البياانت املالية. وأأمه الزتام من الالزتامات مبس تحقات املوظفني عىل الأجل الطويل دلى أأغلب املنظامت هو 
 التأأمني الصح  بعد اهاية ادخدمة.

ن مالحظة أأن املنظامت وضعت هيالك خططها للتأأمني الصح  بعد اهاية ادخدمة بطرق خمتلفة. ومن الأمهية مباك .64
رشكة تأأمني خارجية، ما يعب  أأن الزتاهما املايل يأأيت يف شلك  عن طريقفبعض املنظامت ومهنا الويبو تقدم املس تحقات 

دارية أأعىل والزتاما يشمل املطالبات الطبية أأقساط، ودلى منظامت أأخرى خطط تأأمني ذايت مدارة ذاتيا، ما يعب  تاكلي فا اإ
 املس تقبل.  يف

وقد حددت اللجنة الإدارية الرفيعة املس توى مقاربة مشاركة جتاه التأأمني الصح  بعد اهاية ادخدمة مضن املسائل اليت  .,6
لهيا يف الفارة  دارة الأموال ومتويل ه6120 - 1063تكتيس الأولوية ابليس بة اإ ىل اإ ذه الالزتامات املزتايدة عىل . ويشري ذكل اإ

حد سواء. والشعور السائد هو أأن حل املواءمة ميكن أأن حيقق مواطن جناعة ووفورات كبرية من شأأاها أأن تعود ابلنفع عىل 
 منظومة الأمم املتحدة برمهتا.

ىل امجلعية العامة يف سبمترب  .61 رض فيه طائفة من تع 1063وجدير ابذلكر أأيضا أأن أأمانة الأمم املتحدة س تقدم تقريرا اإ
 ادخيارات لمتويل الزتاماهتا ابلتأأمني الصح  بعد اهاية ادخدمة. 

 فت  حساب مرصيف منفصل للويبو

من املتوقع أأن تشهد منظومة الأمم املتحدة عددا من التطورات يف الس نوات املقبةل فامي يتعلق بمتويل الالزتامات  .67
ىل هذا الوضع املتغري قررت مبس تحقات املوظفني عىل الأجل الطويل، وخاصة  التأأمني الصح  بعد اهاية ادخدمة. وابلنظر اإ

نشاء هيئة منفصةل أأو صندوق منفصل قانونيا كحل لمتويل  الويبو أأن يف هذا الوقت س يكون من املبكر امليض قدما حنو اإ
خملصصة لمتويل هذه تكل الالزتامات، لكهنا ستتخذ خطوة مبدئية عن طريق فت  حساب مرصيف منفصل حلفظ الأموال ا

 الالزتامات يف املس تقبل.

وس يكون لهذا احلساب املرصيف املنفصل الوضع نفسه للحساابت اليت متسكها املنظمة يف الوقت الراهن، كام أأنه  .68
 س يخضع لس ياسة الاستامثر نفسها املطبقة يف سائر املنظمة، حبيث تبقى أأية عائدات عىل الاستامثر يف احلساب.

واحلساب لن يفت  من خالل هيئة منفصةل أأو صندوق منفصل، والأموال احملفوظة فيه س تظل من أأموال املنظمة،  .61
نه لن يف  مبتطلبات املعيار  من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام اذلي يتي  عرض مجيع الالزتامات يف  ,1وبذكل فاإ
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ومع ذكل فاإن هذا احلساب س يكون خطوة مبدئية لتخصيص بعض الأموال البياانت املالية صافية من الأموال املاراةمة. 
 بوضوح لمتويل هذه الالزتامات يف املس تقبل.

ىل هذا احلساب نس بة  .10 ابملائة من اإجاميل الالزتامات مبس تحقات  0,ومن املتوقع أأن يضايه مبلغ التحويل املبديئ اإ
ىل التوقعات الاكتوارية، سيبلغ مجموع الالزتامات 1063ديسمرب  36املوظفني عىل الأجل الطويل املس تحقة يف  . واستنادا اإ

ىل الوطن والسفر يف ذكل التارخي  مليون  61357ابلتأأمني الصح  بعد اهاية ادخدمة والعطل الس نوية املاراةمة ومن  العودة اإ
ىل  ىل احلساب املرصيف اإ  يرسي تقريبا.مليون فرنك سو  81فرنك سويرسي، وعليه س يصل مبلغ التحويل املبديئ اإ

ابملائة من تاكليف الأجور لتغطية املبالغ  1تشمل تلكفة بيس بة  ,1064/6وكام لوحظ من قبل فاإن مزيانية الثنائية  .16
ىل الوطن والسفر. وس يحول  املسددة نقدا لفائدة التأأمني الصح  بعد اهاية ادخدمة والعطل الس نوية املاراةمة ومن  العودة اإ

ىل احلساب املرص ابملائة بعد خصم املبالغ املسددة. ومن املقدر  1يف يضايه الرصيد املتاح من التاكليف البالغة مبلغ شهري اإ
ىل احلساب املرصيف بعد خصم املبالغ املسددة نقدا زهاء   مليون فرنك سويرسي. 8أأن يبلغ مجموع املبالغ احملوةل س نواي اإ

لك منفصل بوضوح ملسك الأموال املعينة لمتويل وس تواصل الويبو اس تعراض ادخيارات املتاحة أأماهما لإنشاء هي .11
الالزتامات مبس تحقات املوظفني عىل الأجل الطويل يف املس تقبل. ومن بني العنارص املهمة لهذا الهيلك أأن يليب متطلبات 

عىل الأجل  من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ليك ميكن بيان اإجاميل الالزتامات مبس تحقات املوظفني ,1املعيار 
الطويل يف بياانت الويبو املالية صافيا من المتويل املارامك. وتشمل الهيالك اليت يلزم دراس هتا يف هذا الس ياق الصناديق 
الاستامئنية غري القابةل للتعديل والهيئات املنفصةل قانونيا. ومن الأمهية مباكن يف هذه العملية مواصةل رصد تطورات تكل 

 مة الأمم املتحدة.املسأأةل داخل منظو 

ىل  .13 ن جلنة الربانمج واملزيانية مدعوة اإ اإ
توصية مجعية ادلول الأعضاء يف الويبو ابلإحاطة 

 علام مبضمون هذه الوثيقة.

 ]اهاية الوثيقة[

 

 

 

 

 

 


