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  متويل مستحقات املوظفني على األجل الطويل يف الويبو

  أالمانة ٕاعدادمن وثيقة 

 ملخص معيل

ٕ�جاميل ، يف بياLهتا املالية، املنظمةُ  قرF تُ  رضورة ٔانة ا@ولية للقطاع العام ٕاىل أدى اع9د الويبو للمعايري احملاسبي .1
 .ة ا@فع للموظفني احلاليني والسابقنياملُسـتحقF  املوظفني عىل أالجل الطويل سـتحقاتمب  ااهتالزتام

العودة  ومنحسـنوية املرتامكة، ال  والعطلوتشمل ٔامه املسـتحقات اليت تقر هبا الويبو التأمني الصحي بعد هناية اخلدمة،  .2
. وقد ٔاخذت هذه tلزتامات تزيد يف السـنوات الثالث أالخرية منذ اع9د املعايري احملاسبية ا@ولية للقطاع والسفرىل الوطن إ 

كتوارية ٔان هذه tلزتامات . وتبني إالسقاطات 2012tية سـنة مليون فرنك سويرسي يف هنا 154,9العام، وبلغت 
 ة ستسـمتر يف الز�دة يف السـنوات امخلس عرشة املقب�.إالجاملي

 WO/PBC/19/23  وأخذت أالمانة تدرس احللول احملمت� لمتويل هذه tلزتامات عىل أالجل الطويل. وعرضت الوثيقة .3
 ، ويه تقمي2012 رب(المتويل عىل أالجل الطويل للتأمني الصحي بعد هناية اخلدمة يف الويبو) عىل جلنة الربLمج واملزيانية يف سبمت

التأمني الصحي. ويف الوقت الراهن مل ختصص الويبو أية من أالموال املتاحة @هيا حاليا عىل حده ٔاربعة خيارات لمتويل tلزتام هبذا 
 لمتويل tلزتامات مبسـتحقات املوظفني عىل أالجل الطويل يف املسـتقبل. 

عىل أالجل الطويل بني هيئات منظومة أالمم املتحدة. وقد  وتشـيع مسأ¢ متويل tلزتامات مبسـتحقات املوظفني .4
مضن  لس الرؤساء التنفيذيني ملنظومـة أالمم املتحدة املعين �لتنسـيقحددت اللجنة إالدارية الرفيعة املسـتوى التابعة ¦

كة لمتويل tلزتامات املزتايدة رضورة اتباع مقاربة مشرت  2016 - 2013املسائل اليت تكتيس أالولوية �لنسـبة ٕالهيا يف الفرتة 
�لتأمني الصحي بعد هناية اخلدمة. وجدير �ºكر ٔايضا أن ٔامانة أالمم املتحدة سـتعرض تقريرا عىل امجلعية العامة يف 

 يغطي طائفة من خيارات متويل التأمني الصحي بعد هناية اخلدمة. 2013 سبمترب
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هذه املرة ٕاال خطوة مبدئية يف ٔاال تتخذ املتحدة، اختارت الويبو  يف منظومة أالمم االٓخذ يف التطورويف ضوء الوضع  .5
التصدي ملسأ¢ متويل tلزتامات مبسـتحقات املوظفني عىل أالجل الطويل. وسـتفتح املنظمة حسا� مرصفيا منفصال سبيل 

لهذا احلساب املرصيف  اÃصصة لمتويل مسـتحقات املوظفني عىل أالجل الطويل يف املسـتقبل. وسـيكونٔالموال �حتتفظ فيه 
 من ٔاموال املنظمة.سـتظل احملفوظة فيه  وأالموالسا�ت املنظمة اجلارية، حل الوضع نفسه 

ملائة من ٕاجاميل tلزتامات مبسـتحقات املوظفني � 50ومن املتوقع ٕاجراء حتويل مبديئ ٕاىل هذا احلساب مببلغ يضايه  .6
ُتجرى حتويالت شهرية الحقا ٕاىل هذا احلساب من الرصيد املتاح . وسـ 2013ديسمرب  31عىل أالجل الطويل املسـتحقة يف 

 تاكليف أالجور. منملائة � 6من التاكليف احملسوبة يف املزيانية بنسـبة 

وسـتواصل الويبو مراجعة خياراهتا ٕالنشاء هيلك منفصل بوضوح ملسك أالموال اÃصصة لمتويل tلزتامات  .7
الويبو بعناية عىل رصد تطورات  املسـتقبل. ويف ٕاطار هذه العملية سـتعكف مبسـتحقات املوظفني عىل أالجل الطويل يف

 ا¦ال يف منظومة أالمم املتحدة.  هذا

 مسـتحقات املوظفني عىل أالجل الطويل يف الويبو

مسـتحقات املوظفني عىل أالجل الطويل، اليت تسددها املنظمة بعد انهتاء موظف  احلصول عىلحيق ملوظفي الويبو  .8
 يه:ثالثة، و ساسـية للموظفني عىل أالجل الطويل يف الويبواالٔ سـتحقات وامل مة ٔاو تقاعده. من اخلد

من زوجات وأطفال  ومعالومه احملمتلون: خالل فرتة التعيني يشارك موظفو الويبو التأمني الصحي بعد هناية اخلدمةالتأمني الصحي بعد هناية اخلدمةالتأمني الصحي بعد هناية اخلدمةالتأمني الصحي بعد هناية اخلدمة         •
ٕانت   ليا رشكة فان بريدا ٔاند كود خارÔ للخدمات (هو حامورّ  يقدÒايف الويبو اليت  الصحييف خطة التأمني 

)Van Breda & Co Int.(( ين يتقاعدون من املنظمة وحيصلون عىل معاش تقاعدي واكنواºوحيق للموظفني ا .
tسـمترار يف املشاركة يف اخلطة مه ومن يعولوهنم  لطيب ملدة مخس سـنوات قبل التقاعدمشاركني يف خطة التأمني ا
ملائة من ٔاقساطهم اليت تبلغ يف الوقت الراهن � 65ملسؤولية عن تغطية نسـبة بعد التقاعد. وتتوىل الويبو ا

 فرناك سويرس� للك طفل.  245فرناك سويرس� للك خشص �لغ و  552

ن إ السـنوية غري املسـتخدمة خالل فرتة التعيني. و  الُعَطلجيوز ملوظفي الويبو ٔان يرامكوا : السـنوية املرتامكةالسـنوية املرتامكةالسـنوية املرتامكةالسـنوية املرتامكة    الُعَطلالُعَطلالُعَطلالُعَطل         •
السـنوية املرتامكة، حق ë احلصول عىل مبلغ يساوي مرتبه لقاء الُعَطل انهتاء خدمته رصيد من اكن ملوظف عند 

 يوم معل. 60مكة ملا ال يزيد عىل السـنوية املرتا العط�فرتة 

تاكليف عىل الوطن و  ٕاىلللعودة  منحقد حيق للموظفني املعينني دوليا احلصول عىل : والسفروالسفروالسفروالسفرالعودة ٕاىل الوطن العودة ٕاىل الوطن العودة ٕاىل الوطن العودة ٕاىل الوطن     منحمنحمنحمنح         •
العودة ٕاىل الوطن مع سـنوات  ةمنحيتناسب مبلغ ، عىل أن مٕاىل الوطن بعد انهتاء خدمهت ملتيسري عودهتالسفر 

 اخلدمة املتواص� بدوام اكمل @ى الويبو. 

 البياLت املالية للويبو مسـتحقات املوظفني عىل أالجل الطويل يف

. وتقتيض 2010من سـنة  ابتداءا@ولية للقطاع العام  رشعت الويبو يف حتضري بياLهتا املالية وفقا للمعايري احملاسبية .9
هذه املعايري تطبيق احملاسـبة عىل ٔاساس tسـتحقاق الاكمل، وعليه تدون الويبو يف الوقت الراهن التلكفة الصحيحة 

ملوظفون ولكن والاكم� لتعيني املوظفني يف لك سـنة. وتشمل البياLت املالية الزتامات كربى متثل املسـتحقات اليت يكتسـهبا ا
تسددها املنظمة يف وقت ما يف املسـتقبل. وتشمل هذه tلزتامات مسـتحقات املوظفني عىل أالجل الطويل يف التأمني 

ن مبالغ التأمني الصحي بعد هناية ، حبيث إ والسفرالوطن ٕاىل العودة  ومنحالسـنوية املرتامكة والُعَطل الصحي بعد هناية اخلدمة 
tلزتامات هبذه  ٕاجاميلحيددها أكتواريون خارجيون. وترد فô ييل تفاصيل  والسفر الوطن العودة ٕاىل ومنحاخلدمة 

 حبسب البياLت املالية السابقة املعدة بناء عىل املعايري احملاسبية ا@ولية للقطاع العام:  ةاملسـتحقات الثالث
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  ب البياLت املالية: ٕاجاميل tلزتامات مبسـتحقات املوظفني عىل أالجل الطويل حبس1الشلك 

201220112010

            106.6            113.4            131.3التأمين الصحي بعد نھاية 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

(بم.يين الفرنكات السويسرية)

 

 الز�دات املتوقعة يف tلزتامات مبسـتحقات املوظفني عىل أالجل الطويل يف الويبو

تزيد tلزتامات مبسـتحقات املوظفني عىل أالجل الطويل ز�دة كبرية يف السـنوات امخلس عرشة املقب�.  أنمن املتوقع  .10
كتوراية. وتتأثر tلزتامات �لز�دة يف سن املوظفني التوقعات tويلخص اجلدول الوارد ٔادLه هذه الز�دة استنادا ٕاىل 

احلاليني، واملوظفني املتقاعدين ومعالهيم، ٕاضافة ٕاىل معدالت تبدل املوظفني التارخيية. و�قرتاب املوظفني العاملني من بلوغ 
ٔايضا عوامل يف tعتبار كتواري tاخلبري  ويأخذمسـتحقات املوظفني، تزيد tلزتامات أيضا.  أالهلية للحصول عىلسن 

ٔاخرى يف حساب تø املسـتحقات، من قبيل تاكليف الرعاية الصحية املتوقعة والتغري يف معدالت الوفيات. وتستند 
وال تشمل التأثري املرتتب عىل تعيني موظفني جدد يف  2012ديسمرب  31التوقعات ٕاىل عدد املوظفني واملتقاعدين يف 

ت دورية ٕالجاميل سـتجرى يف املسـتقبل حسا� عىل ٔان من املفهوم ٔانهاملقب�. وتطبق مهنجية "ا¦موعة املغلقة" السـنوات 
 tلزتامات تراعي التغيريات يف مجموع املوظفني.

 : tلزتامات املتوقعة مبسـتحقات املوظفني عىل أالجل الطويل يف املسـتقبل2الشلك 

أكثر من 5 أعوامأكثر من 10 أعوامأكثر من 15 عاما
2028202320182013

            139.5                173.2                  194.5               203.5التأمين الصحي بعد نھاية 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

(بم.يين الفرنكات السويسرية)

 

 يف الوقت الراهن ظفني عىل أالجل الطويل يف الويبوtلزتامات مبسـتحقات املو متويل 

 لتوفرياسـتخدمت  أالجورملائة من تاكليف � 6والثنائية السابقة تلكفة بنسـبة  2010/11مشلت مزيانية الثنائية  .11
دمة أالموال املسددة نقدا لفائدة اسـتحقاقات املوظفني اºين انهتت خدمهتم يف املنظمة يف التأمني الصحي بعد هناية اخل

�عتباره رصيدا خمصصا يف كشف رصيد  وقد ترامك الرصيد املتبقيوالعطل السـنوية املرتامكة ومنح العودة ٕاىل الوطن والسفر. 
الويبو لمتويل تاكليف التأمني الصحي بعد هناية اخلدمة والعطل السـنوية املرتامكة ومنح العودة ٕاىل الوطن والسفر يف 

عىل أن ترتفع التلكفة جمددا يف  ملائة نظرا للقيود املالية،� 2 نسـبة ٕاىل 2012/13لثنائية املسـتقبل. وقد خفّضت التلكفة ل 
 ملائة.� 6ٕاىل نسـبة  2014/15 الثنائية
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 للمبالغ النقدية املرتامكة " واحضختصيصٔاي "وعىل الرمغ من ٔان املنظمة اكنت ترامك هذه اÃصصات، مل يكن مثة  .12
مببلغها الاكمل ليس يف بياLت الويبو املالية  امات مبسـتحقات املوظفني عىل أالجل الطويلtلزت املساوية لها. وبذ� تظهر 

من ٔاية مبالغ مرتامكة. ولبيان tلزتامات عىل أالجل الطويل صافية من ٔاية أموال مرتامكة، سـيلزم الويبو ٔان تبني ٔان  صافيا
ٔاي  ٔاومنفص� يف املسـتقبل ٕالنشاء ٔاية هيئة  سدادهاالزم أالموال ال توفريؤاهنا محمية ٔالغراض  " بوضوحختصصأالموال "

 مسـتحقات املوظفني.  صندوق منفصل قانونيا تسدد منه

 منظومة أالمم املتحدةمتويل tلزتامات مبسـتحقات املوظفني عىل أالجل الطويل يف 

مم املتحدة. ولقد زاد الرتكزي تشـيع مسأ¢ مسـتحقات املوظفني عىل أالجل الطويل وكيفية متويلها بني هيئات منظومة االٔ  .13
 بتøعىل هذا ا¦ال يف السـنوات أالخرية من خالل تطبيق املعايري احملاسبية ا@ولية للقطاع العام اليت تسـتلزم إالقرار 

 tلزتامات يف البياLت املالية. وأمه الزتام من tلزتامات مبسـتحقات املوظفني عىل أالجل الطويل @ى ٔاغلب املنظامت هو
 التأمني الصحي بعد هناية اخلدمة.

ومن أالمهية مباكن مالحظة أن املنظامت وضعت هيالك خططها للتأمني الصحي بعد هناية اخلدمة بطرق خمتلفة.  .14
رشكة تأمني خارجية، ما يعين أن الزتاÒا املايل يأيت يف شلك  عن طريقفبعض املنظامت ومهنا الويبو تقدم املسـتحقات 

ت ٔاخرى خطط تأمني ذايت مدارة ذاتيا، ما يعين تاكليفا ٕادارية ٔاعىل والزتاما يشمل املطالبات الطبية ٔاقساط، و@ى منظام
 املسـتقبل.  يف

وقد حددت اللجنة إالدارية الرفيعة املسـتوى مقاربة مشرتكة جتاه التأمني الصحي بعد هناية اخلدمة مضن املسائل اليت  .15
ويشري ذ� ٕاىل ٕادارة أالموال ومتويل هذه tلزتامات املزتايدة عىل . 1620 - 2013يف الفرتة تكتيس أالولوية �لنسـبة ٕالهيا 

حد سواء. والشعور السائد هو ٔان حل املواءمة ميكن أن حيقق مواطن جناعة ووفورات كبرية من شأهنا ٔان تعود �لنفع عىل 
 منظومة أالمم املتحدة برمهتا.

تعرض فيه طائفة من  2013ٕاىل امجلعية العامة يف سبمترب تقدم تقريرا وجدير �ºكر أيضا أن ٔامانة أالمم املتحدة سـ  .16
 الصحي بعد هناية اخلدمة.  لمتويل الزتاماهتا �لتأمني اخليارات

 فتح حساب مرصيف منفصل للويبو

ت من املتوقع أن تشهد منظومة أالمم املتحدة عددا من التطورات يف السـنوات املقب� فô يتعلق بمتويل tلزتاما .17
و�لنظر ٕاىل هذا الوضع املتغري قررت مبسـتحقات املوظفني عىل أالجل الطويل، وخاصة التأمني الصحي بعد هناية اخلدمة. 

كحل لمتويل منفصل قانونيا الويبو ٔان يف هذا الوقت سـيكون من املبكر امليض قدما حنو ٕانشاء هيئة منفص� ٔاو صندوق 
øلزتامات، لكهنا ستتخذ خطوة مبدئية تt  صصة لمتويل هذهÃعن طريق فتح حساب مرصيف منفصل حلفظ أالموال ا

 tلزتامات يف املسـتقبل.

وسـيكون لهذا احلساب املرصيف املنفصل الوضع نفسه للحسا�ت اليت متسكها املنظمة يف الوقت الراهن، كام ٔانه  .18
 tست�ر يف احلساب. عىل ئداتعاسـيخضع لسـياسة tست�ر نفسها املطبقة يف سائر املنظمة، حبيث تبقى ٔاية 

واحلساب لن يفتح من خالل هيئة منفص� ٔاو صندوق منفصل، وأالموال احملفوظة فيه سـتظل من أموال املنظمة،  .19
من املعايري احملاسبية ا@ولية للقطاع العام اºي يتيح عرض مجيع tلزتامات يف  25لن يفي مبتطلبات املعيار  فٕانه وبذ�

ة لتخصيص بعض أالموال ية صافية من أالموال املرتامكة. ومع ذ� فٕان هذا احلساب سـيكون خطوة مبدئ البياLت املالي
 بوضوح لمتويل هذه tلزتامات يف املسـتقبل.
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ملائة من ٕاجاميل tلزتامات مبسـتحقات � 50ومن املتوقع ٔان يضايه مبلغ التحويل املبديئ ٕاىل هذا احلساب نسـبة  .20
كتوارية، سيبلغ مجموع tلزتامات . واستنادا ٕاىل التوقعات 2013t ديسمرب 31ويل املسـتحقة يف املوظفني عىل أالجل الط

مليون  �163,7لتأمني الصحي بعد هناية اخلدمة والعطل السـنوية املرتامكة ومنح العودة ٕاىل الوطن والسفر يف ذ� التارخي 
 .تقريبا مليون فرنك سويرسي 82 ٕاىل ب املرصيفٕاىل احلسا مبلغ التحويل املبديئ سـيصلفرنك سويرسي، وعليه 

ملائة من تاكليف أالجور لتغطية املبالغ � 6تشمل تلكفة بنسـبة  2014/15لوحظ من قبل فٕان مزيانية الثنائية وكام  .21
يحول وسـ املسددة نقدا لفائدة التأمني الصحي بعد هناية اخلدمة والعطل السـنوية املرتامكة ومنح العودة ٕاىل الوطن والسفر. 

ملائة بعد خصم املبالغ املسددة. ومن املقدر � 6حلساب املرصيف يضايه الرصيد املتاح من التاكليف البالغة شهري ٕاىل ا مبلغ
 مليون فرنك سويرسي. 8حلساب املرصيف بعد خصم املبالغ املسددة نقدا زهاء سـنو� ٕاىل ا املبالغ احملو¢ٔان يبلغ مجموع 

ٕالنشاء هيلك منفصل بوضوح ملسك أالموال املعينة لمتويل  ٔاماÒايارات املتاحة وسـتواصل الويبو اسـتعراض اخل  .22
tلزتامات مبسـتحقات املوظفني عىل أالجل الطويل يف املسـتقبل. ومن بني العنارص املهمة لهذا الهيلك ٔان يليب متطلبات 

 tلزتامات مبسـتحقات املوظفني عىل أالجل من املعايري احملاسبية ا@ولية للقطاع العام ليك ميكن بيان ٕاجاميل 25املعيار 
الطويل يف بياLت الويبو املالية صافيا من المتويل املرتامك. وتشمل الهيالك اليت يلزم دراسـهتا يف هذا السـياق الصناديق 

 تøد تطورات يف هذه العملية مواص� رص أالمهية مباكنومن tست�نية غري القاب� للتعديل والهيئات املنفص� قانونيا. 
 املسأ¢ داخل منظومة أالمم املتحدة.

ٕان جلنة الربLمج واملزيانية مدعوة ٕاىل  .23
توصية مجعية ا@ول أالعضاء يف الويبو �ٕالحاطة 

 علام مبضمون هذه الوثيقة.

  [هناية الوثيقة]


