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 الربنامج وامليزانيةجلنة 

 
 والعشرون اخلامسةالدورة 

ىل  29جنيف، من   2016سبمترب  2أأغسطس اإ
 
 

 اقرتاحات بشأن التزامات التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 معلومات أأساس ية

 2016/2017 اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية، وهو 10املناقشات اليت أأجريت بشأأن البند عقب  .1
(، خالل دورة جلنة الربانمج واملزيانية )اللجنة( املعقودة يف .WO/PBC/24/16 Revو WO/PBC/24/11 )الوثيقتان
 من جدول الأعامل:، أأدرجت اللجنة النص التايل كجزء من قرارها خبصوص ذكل البند 2015 سبمترب

مانة والمتست فيه مهنا ما ييل:" ىل الأ  وذّكرت اللجنة بطلهبا اذلي وهجته يف دورهتا الثالثة والعرشين اإ

ىل ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية، لحتواء الزتامات التأأمني  "1" تقدمي اقرتاحات ملموسة اإ
الاقرتاحات أأن تراعي، دون الاقتصار عىل، النتاجئ املقدمة من الفريق العامل الصحي بعد انهتاء اخلدمة. وميكن لتكل 

اخلدمة اذلي أأنشأأته اللجنة الإدارية الرفيعة املس توى التابعة جمللس الرؤساء  انهتاءاملعين ابلتأأمني الصحي بعد 
 "التنفيذيني؛

 انهتاء اخلدمةالتقدم احملرز من قبل الفريق العامل املعين ابلتأأمني الصحي بعد 

ىل الأمني العام أأن جيري اس تقصاء خلطط 2013 ، املُعمتد يف ديسمربA/RES/68/244 ةطلب قرار امجلعية العام .2 ، اإ
الرعاية الصحية احلالية داخل منظومة الأمم املتحدة بغرض اس تكشاف مجيع اخليارات املمكنة لزايدة الكفاءة واحتواء 

دارة  التاكليف، وأأن يدرس خيار توس يع نطاق ولية الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي الأمم املتحدة ليشمل اإ
ذلكل وتلبية  اس تحقاقات التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة، وأأن يقدم تقريرا عن ذكل يف ادلورة الس بعني للجمعية العامة.
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توىل هممة الاضطالع بدراسة ي بعد انهتاء اخلدمة و  أأنشأأت ش بكة املالية واملزيانية فريقا عامال يُعىن ابلتأأمني الصحيالطلب، 
 عىل مس توى املنظومة حول هذه القضية.

 :( لدلراسة كام ييلراكئزجمالت )أأو  ةأأربعوحّدد الفريق العامل  .3

 الركزية أألف: حتليل التاكليف والرتتيبات الإدارية

طار التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة يف منظو   مة الأمم املتحدةالركزية ابء: اس تعراض اإ

 الركزية جمي: حتديد الالزتامات والإفصاح عهنا

 الركزية دال: بدائل متويل الالزتامات

فامي خيص  اوالزتاماهت هاوصناديق للك واكةل ابخلطط الصحية  فامي يتعلقوضع احلايل للشامةل  صورةادلراسة  قدمتو  .4
النظر يف خيارات لزايدة الكفاءة واحتواء التاكليف. وأأعّد الفريق  ، مما يضع الأساس ملواصةللتأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمةا

ىل ادلورة الس بعني للجمعية العامة يف شلك تقرير من تقارير الأمني العام  العامل تقريرا عن حصائل ادلراسة قُدم اإ
(A/70/590.) 

صعيد منظومة الأمم املتحدة، مع  طط التأأمني الصحي املُطبقة عىلالتقرير عرضا وحتليال للعنارص الرئيس ية خل ويورد .5
للتأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة، ويعرض مثاين توصيات يك تنظر فهيا امجلعية كتوارية كزي عىل الإدارة والالزتامات الاالرت 

 العامة.

 . وأأبدت2016 يف التقرير يف فرباير)اللجنة الاستشارية( ونظرت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة واملزيانية  .6
بقاء  ىل الأمني العام الإ اللجنة، دلى اس تعراض التقرير، تأأييدها لعدد من التوصيات وأأوصت كذكل بأأن تطلب امجلعية العامة اإ

عىل الفريق العامل من أأجل دراسة خيارات أأخرى لزايدة الكفاءة واحتواء التاكليف. واس تعرضت اللجنة اخلامسة 
وأأيّدت الاس تنتاجات والتوصيات الواردة يف تقرير اللجنة  2016 عام يف مارسالإدارة واملزيانية( تقرير الأمني ال )جلنة

واكنت اس تنتاجات وتوصيات تكل الاستشارية. وترد يف املرفق توصيات الفريق العامل الامثين وتوصيات اللجنة الاستشارية. 
اليت أأيدهتا يؤكّد أأن توصيات الفريق العامل  العام، مما الأمنياللجنة واللجنة اخلامسة متسقة مع التوصيات الواردة يف تقرير 

 اكنت وجهية وقيّمة. اللجنة الإدارية الرفيعة املس توى

، تقرير الأمني العام والقضااي 2016 وانقشت ش بكة املالية واملزيانية، يف اجامتعها السادس والعرشين املعقود يف فرباير .7
يق ة الاستشارية وأأكّدت الاختصاصات املقرتحة لس مترار الفر اللجنالرئيس ية املطروحة خالل املناقشات اليت جرت مع 

أأعاله(. واتُفق عىل أأن يضطلع  6العامل املعين ابلتأأمني الصحي، رهنا حبصائل أأي قرارات تتخذها امجلعية العامة )الفقرة 
 الفريق العامل مبا ييل:

جراء مواصةل اس تكشاف فرص املفاوضات امجلاعية مع الأطراف الإدارية الثالثة  "1" ومقديم الرعاية الصحية، واإ
 اس تعراضات لكتتاابت التأأمني؛

ضافية بشأأن خطط التأأمني الصحي الوطنية يف املرحةل القادم "2" ىل تقدمي معلومات اإ  ؛ن ادلراسةم ةوالسعي اإ

دارة اس تحقاقات التأأمني الصحي  هنجلتباع ومواصةل حفص اخليارات املتاحة  "3" زاء اإ عىل مس توى املنظومة اإ
هنجه القامئ  عىل طلع مؤسسات املنظومةيُ والطلب من صندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي الأمم املتحدة أأن 
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دارة خطة معقدة تتسم بتعدد  ينهتجهاالأساليب اليت عىل أأفضل املامرسات و اتباع عىل  أأرابب العمل ويف تس يري يف اإ
 معلها مركزاي.

ماكنية ولزوم تعزيز الأساس املنطقيو  "4" نشاء احتياطي اكف من  النظر يف اإ للوفاء املزيانية موارد القايض ابإ
 ابللزتامات املتوقعة يف املس تقبل؛

نس يق بغرض فرص للت ، عىل اس تكشاف خبدمات اخلزانة املشرتكةالعمل، من خالل الفريق العامل املعين و  "5"
ىل أأدىن حد ممكن؛ ىل أأقىص حد ممكن وتقليل الرسوم الإدارية اإ  زايدة العائدات اإ

ىل امجلعية  "6" العامة يف دورهتا احلادية وتقدمي توصيات بشأأن خيارات أأخرى لزايدة الكفاءة واحتواء التاكليف اإ
 .والس بعني

مل املعنية مبعايري احملاس بة ترسيع معلها فامي خيص أأيضا عىل أأن تطلب من فرقة الع ش بكة املالية واملزيانيةووافقت  .8
افرتاضات  حتديداس تعراض مهنجية تقيمي الزتامات التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة وعوامل ذكل التقيمي، من أأجل 

ىل ش بكة املالية واملزيانية حبلول أأواخر عام  .2016 ومهنجيات موحدة لتقدميها اإ

واصل الويبو املشاركة بنشاط ابلتأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة معهل بناء عىل ذكل وتُ واس تأأنف الفريق العامل املعين  .9
 بصفهتا عضوا يف الفريق.

 اس تنتاجات اللجنة الإدارية الرفيعة املس توى

، املذكرة املُقدمة 2016 اس تعرضت اللجنة الإدارية الرفيعة املس توي، يف دورهتا احلادية والثالثني املعقودة يف مارس .10
حصائل مداولت امجلعية العامة بشأأن تقرير ( بعنوان "CEB/2016/HLCM/12 من ش بكة املالية واملزيانية )الوثيقة

دارة الزتامات التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة". وأأعربت اللجنة املذكورة عن تقدرهيا لعمل الفريق العامل  الأمني العام عن اإ
لعامة بشأأن تقرير الأمني العام. وطلبت من ش بكة املالية واملزيانية متابعة التوصيات وأأحاطت علام حبصائل مداولت امجلعية ا

مع مراعاة الهدف املمتثّل يف احتواء التاكليف وحامية اليت أأيدهتا اللجنة الاستشارية واللجنة اخلامسة، و الواردة يف التقرير، 
 مصاحل املوظفني واملتقاعدين.

ة املس توى، جمددا، لزوم أأن ينجز الفريق العامل حتليال شامال عىل صعيد منظومة الأمم وأأكّدت اللجنة الإدارية الرفيع .11
املتحدة ويضع خطة معل لأغراض املتابعة خبصوص املوضوع املعقد واملتعدد اجلوانب اذلي يشلّكه التأأمني الصحي بعد انهتاء 

بداء موقف م مجل اخلدمة، وأأن يس هتدي يف ذكل ابملناقشات اليت دارت بني احلكومات يف ا تسق وجامعي عية العامة، بغرض اإ
ىل امجلعية العامة يف دورهتا  ميثّل احتياجات وخصائص املنظامت الأعضاء، يف التقرير القادم املزمع أأن يقدمه الأمني العام اإ

 القادمة احلادية والس بعني.

 العمل املقبل

دون ختفيض واحتواؤها ني الصحي بعد انهتاء اخلدمة الفريق العامل أأنه ميكن تقليل التاكليف املرتبطة ابلتأأمبنّي  .12
معال كبريا من حيث البياانت اليت مّجعها من اكمل منظومة الأمم فعال الاس تحقاقات. وترى الويبو أأن الفريق العامل قد أأجنز 

حراز تقدم ممتاز. ول بّد للمنظمة أأن تظّل ملزتمة جبهود الفريق العام ىل بلوغ مجةل  ساعيةل ال املتحدة وحلّلها، وهو يواصل اإ اإ
ضفاء املزيد من الكفاءة عىل مبادرات مجع البياانت وحتليلها، مما يُعد أأساس يا لتحديد الفرص.أأمور   مهنا اإ
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ادلول الأعضاء فهيا ومن خالل التحاور مع واكلت أأخرى،  لهاطبقا للولية اليت أأس ندهتا ، الأمانةتواصل س  و  .13
التاكليف مبا ميّكن من احتواء منو الزتامات التأأمني الصحي بعد انهتاء حتواء املمكنة لتدابري ال اس تكشاف أأفاكر أأخرى بشأأن 

(. WOPBC/20/6/)الوثيقة  2013يف  اليت انطلقت املنظمة لمتويل الالزتام هجودواصل تست عالوة عىل ذكل، و اخلدمة. 
 لموظفني عىل الأجل الطويللاملنظمة مات ابملائة من الزتا 62.8غطت املبالغ املرصودة  2015ديسمرب  31واعتبارا من 

س ياسة الاستامثر للنقد ل وفقا  يف الأجل الطويلثتمثر تكل املبالغ س تُ وكام اتفقت ادلول الأعضاء الواردة يف بيان املركز املايل. 
 (.WO/PBC/24/10)الوثيقة  2015مدت يف اليت اعتُ  الاسرتاتيجي

اليت تقدهما املنظمة وقد  الاس تحقاقاتثل جزءا من حزمة مي انهتاء اخلدمة  التأأمني الصحي بعد توفري وتقّر الويبو بأأن .14
ىل املوظف مقارنة مبا يقدمه منافسوها جاذبية مت هذه احلزمة حبيث تضمن ُص  هجة . ومن الرئيس يونالتعويض املقدم اإ

يف نظم التأأمني الاجامتعي الوطين ل يس توفون رشوط احلصول عىل التأأمني الصحي  أأنفسهماملوظفني  أأخرى،جيد الكثري من
ُأعِّّد التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة حبيث يضمن  وذلا، قبلوا العمل يف اخلدمة املدنية ادلولية لأهنم التقاعد عندأأو اخلاص 

يف تدابري  نايةبع عدم استبعاد املوظفني من النفاذ اإىل خدمات الرعاية الصحية نتيجة لتوظيفهم يف الويبو. وعليه لبد من النظر 
ليه كأنه عدم الزتام مهنا هذه ال أأي تنفيذ من جانب واحد  كام أأن. املمكنة وتداعياهتااحتواء اللكفة  لتدابري ميكن أأن يُنظر اإ

يف  اللجنة الإدارية الرفيعة املس توى اس تنتاجاتوابلامتيش مع وعليه  .املوحدة ابلنظام املوحد اذلي يشمل مجموعة عنارص الأجر
فاإن من الأمهية البالغة مباكن ضامن اتباع معليات التشاور )انظر أأعاله(  2016ية والثالثني املنعقدة يف مارس احلاددورهتا 
 والنظر يف أأي تدابري متوخاة ابلتعاون الوثيق مع الفريق العامل. الالزمة

 وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة. .15

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات  .16
ع ضاء يف الويبو والاحتاد اليت تديرها ادلول الأ

مانة تلمتسالويبو، لك فامي يعنيه، بأأن   من الأ
مواصةل املشاركة يف الفريق العامل التابع لش بكة 
املالية واملزيانية واملعين ابلتأأمني الصحي بعد انهتاء 

الاقرتاحات احملّددة اليت س يقدهما  ورصداخلدمة 
ىل امجلعية العامة  احلادية  يف دروهتاالأمني العام اإ

 والس بعني.

[املرفق ذكل]ييل 
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 عة حبسب لك ركزيةاخلدمة، ُمجم   التوصيات الامثين الصادرة عن الفريق العامل املعين ابلتأأمني الصحي بعد انهتاء

 حتليل التاكليف والرتتيبات الإدارية الركزية أألف

 املفاوضات امجلاعية مع الأطراف الإدارية الثالثة :1التوصية 

ىل أأقىص حد من  ينبغي ملؤسسات منظومة الأمم املتحدة أأن تتفاوض بشلك جامعي مع الأطراف الإدارية الثالثة لالس تفادة اإ
ىل دمع التفاوض امجلاعي، ينبغي ملؤسسات التسعريات  املتعلقة ابخلدمات الإدارية والانتفاع خبدمات ش باكت التأأمني. وسعيا اإ

نشاء وتعهد قاعدة بياانت مشرتكة تتضمن معلومات دميغرافية ومعلومات تتعلق  منظومة الأمم املتحدة أأن تس تكشف جدوى اإ
اكم ورشوط التفاقات املربمة مع الأطراف الإدارية الثالثة، وتاكليف خبطط التأأمني، وبياانت موجزة عن املطالبات، وأأح

 املوظفني، ومعلومات موجزة عن الغش.

 املفاوضات امجلاعية مع مقديم الرعاية الصحية :2التوصية 

مم املتحدة( أأجرت اخلطط املدارة ذاتيا )منظمة العمل ادلولية، ومنظمة الصحة العاملية، ومجعية التأأمني التعاوين ملوظفي الأ 
مفاوضات جامعية تلكلت ابلنجاح مع مقديم الرعاية الصحية يف منطقة جنيف. وينبغي أأن تس متر اخلطط املدارة ذاتيا يف 
ىل حتقيق وفورات مادية  حتديد اجملالت اليت ميكن فهيا للمفاوضات امجلاعية املعقودة مع مقديم الرعاية الصحية أأن تؤدي اإ

جراءات منوذجية مشرتكة تتيح لها و/أأو اإىل حتسينات من الن احية التشغيلية. وينبغي للمؤسسات املعنية أأيضا أأن تضع اإ
التفاوض بشلك جامعي مع مقديم الرعاية الصحية وش باكت مقديم اخلدمات من أأجل احلصول عىل أأفضل الفرص والأسعار 

 يف جمال الرعاية الصحية اجليدة، والتقليل من تقلبات الأسعار.

ضافية تتعلق مبامرسات كام ينبغي ل  نشاء قاعدة بياانت مشرتكة وأأن تقدم معلومات اإ ماكنية اإ تكل املؤسسات أأن تنظر يف اإ
 مقديم الرعاية الصحية وأأحاكم ورشوط التفاقات، ومعلومات عن الغش، وتقياميت اجلودة.

 معليات اس تعراض اكتتاابت التأأمني واملفاوضات مع رشاكت التأأمني :3التوصية 

توفري أأسس متينة للطعن يف أأحاكم ورشوط رشاكت التأأمني، ينبغي للمؤسسات اليت دلهيا خطط تأأمني خارجية  سعيا اإىل
 أأن ُُتري اس تعراضات دورية لكتتاابت التأأمني، وأأن تعمم نتاجئها عىل نطاق منظومة الأمم املتحدة لأغراض املقارنة.

ىل  1ات الفريق العام من وأأوصت اللجنة الاستشارية بأأن تؤيد امجلعية العامة توصي وجشعت الفريق العامل عىل مواصةل  3اإ
 اس تكشاف فرص توحيد خطط التأأمني الصحي عىل خمتلف املس توايت.
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طار التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة يف منظومة الأمم املتحدة الركزية ابء  اس تعراض اإ

 س تواصل حبث قةمة خطط التأأمني الصحي الوطنية يف يقرتح الفريق العامل الاس مترار يف دمع املنظامت اليت :4التوصية 
طار تكون مبوجبه هذه اخلطط خططًا تمكيلية لالرتقاء ابلأحاكم  س ياق خطط التأأمني الصحي يف منظومة الأمم املتحدة ويف اإ

ىل التصال والرشوط احلالية املتاحة للموظفني العاملني واملتقاعدين. ويقرتح الفريق العامل أأن تبادر مؤسسات املنظوم ة اإ
طار هذه اخلطط. وخيص توس يع نطاق  ابدلول الأعضاء بشأأن توس يع نطاق أأهلية املوظفني للحصول عىل التغطية الأولية يف اإ

قني، ولكنه قد ميتد أأيضا ليشمل املوظفني العاملني، يف حالت معينة.  الأهلية أأساسا املوظفني املتقاعدين وُمعالهيم املس تحِّ

دراج رشط اشرتاك املوظف يف خطة تأأمني وطنية يف خطط التأأمني الصحي وينبغي أأن تقمّي  تكل املؤسسات مدى مالءمة اإ
اخلاصة هبا، ومدى قابلية تنفيذه والآاثر املالية املرتتبة عليه، حبيث حُتّمل اشرتااكت املوظف يف خطة التأأمني الوطنية عىل 

 خطة املؤسسة.

 4خطط التأأمني الصحي الوطنية، مل توص اللجنة الاستشارية بتأأييد التوصية  ويف انتظار تلقي املزيد من املعلومات عن
ىل احلصول عىل  نُفذتللفريق العامل. ولكن اللجنة أأقّرت ابلوفورات اليت ميكن حتقيقها يف حال  التوصية وأأبدت تطلعها اإ
 املعلومات الالزمة يف املرحةل التالية من ادلراسة اليت جيرهيا الفريق العامل.

 توس يع نطاق ولية الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي الأمم املتحدة :5لتوصية ا

نه قد  دارة الاستامثرات، فاإ رمغ أأنه ل ينبغي توس يع نطاق الأدوار اليت يؤدهيا صندوق املعاشات التقاعدية، مبا يف ذكل شعبة اإ
ىل الصندوق، معال بتوصية اللجنة الاستشارية، أأن يُط لِّع مؤسسات منظومة الأمم املتحدة اليت ختتار توفري تغطية يُطلب اإ

دارة خطة  مشرتكة ابلتأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة عىل هنجه القامئ عىل اتباع أأفضل املامرسات والأساليب اليت يتبعها يف اإ
 معقدة تتسم بتعدد أأرابب العمل ويف تس يري معلها مركزاي.

حفص اخليارات املتاحة لتباع هنج عىل الاستشارية بأأن يواصل الفريق العامل  ، أأوصت اللجنة5وفامي خيص التوصية 
دارة اس تحقاقات التأأمني الصحي زاء اإ اإطالع ، دون استبعاد دور ممكن لصندوق املعاشات، مبا يف ذكل مس توى املنظومة اإ

 .مؤسسات املنظومة عىل هنجه القامئ عىل اتباع أأفضل املامرسات والأساليب اليت يتبعها

 حتديد الالزتامات والإفصاح عهنا الركزية جمي

توحيد املهنجية العامة للتقيمي وحتديد وتطبيق العوامل الرئيس ية لتقيمي الالزتامات املتعلقة ابلتأأمني الصحي بعد  :6التوصية 
 انهتاء اخلدمة

طار الركزية جمي، بتنس يق هجو  جناز معهل يف اإ ده مع فرقة العمل املعنية مبعايري ينبغي أأن يقوم الفريق العامل، يف س ياق اإ
احملاس بة من أأجل مواءمة املبادئ العامة للزتامات التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة بغية حتديد العوامل والافرتاضات 

 .2018، لتنفيذها يف التقياميت الاكتوارية لعام 2017الاكتوارية يف موعد ل يتجاوز هناية عام 

ىل أأن ُُيرص، قدر الإماكن،  6بأأن تؤيد امجلعية العامة التوصية  وأأوصت اللجنة الاستشارية للفريق العامل، وأأبدت تطلعها اإ
عىل اختاذ تدابري من أأجل مواءمة املهنجية العامة لتقيمي الزتامات التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة بني لك مؤسسات منظومة 

 الأمم املتحدة.
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 بدائل متويل الالزتامات الركزية دال

 توفري المتويل الاكيف لتغطية الالزتامات املتعلقة ابلتأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة :7التوصية 

يويص الفريق العامل بأأن تقوم املنظامت بتوفري المتويل الاكيف لتغطية الزتاماهتا املتعلقة ابلتأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة وبناء 
ىل احتياطيات كحد أأدىن لمتويل التاكليف  ضافًة اإ الإضافية اليت تس تحق خالل الفرتة احلالية، واليت تمتثل يف تاكليف اخلدمة اإ

 تاكليف الفائدة املصاحبة لها. وابلنس بة للمنظامت اليت ل تزال تتبع هنج ادلفع أأوًل بأأول فامي يتعلق ابلزتاماهتا املتعلقة ابلتأأمني
ىل هنج ادلفع عند الاس تحقاق، عىل حنو يعكس التلكفة احلقيقية للعمليات  الصحي بعد انهتاء اخلدمة، فس يعين ذكل الانتقال اإ

 احلالية.

آلية للمتويل يف تاكليف املوظفني القياس ية املس تخدمة للمزينة. دماج أ ضافًة اإىل ذكل، ميكن أأن تنظر املنظامت يف اإ  واإ

غالق أأي حساب  عليه الزتامات غري مموةل تتعلق ابلتأأمني وينبغي للمنظامت اليت تدير صناديق خارج املزيانية أأن تكفل عدم اإ
 الصحي بعد انهتاء اخلدمة قبل تسوية تكل الالزتامات من خالل اس تخدام الأموال املتاحة لتغطية الالزتامات املعرتف هبا.

غ يدفع وميكن أأيضًا أأن تنظر ادلول الأعضاء وغريها من أأحصاب املصلحة املسامهني يف تزويد املنظامت، حسب الاقتضاء، مببل
مرة واحدة أأو بطرق معينة للمتويل خالل مدة حمددة لتغطية حالت القصور السابقة يف متويل الزتامات التأأمني الصحي بعد 

 انهتاء اخلدمة.

فامي يتعلق  هنج ادلفع أأوًل بأأول، أأشارت اللجنة الاستشارية علام بأأن ذكل س يعين الانتقال من 7وفامي خيص التوصية 
ىل  ني الصحي بعد انهتاء اخلدمةالتأأم ابلزتامات ىل كثري من مؤسسات منظومة الأمم  هنج ادلفع عند الاس تحقاقاإ ابلنس بة اإ

ىل أأن امجلعية العامة ما خيارا مس تداما. واعتربت  أأوًل بأأولزالت تعترب هنج ادلفع  املتحدة. كام أأشارت اللجنة الاستشارية اإ
نشاء احتياط ي من موارد املزيانية اخملصصة للأنشطة احلالية لأغراض متويل الزتامات اللجنة أأن الأساس املنطقي اخلاص ابإ

ر بشلك اكف  وأأوصت ابلس مترار يف اتباع هنج ادلفع أأوًل بأأول. مرتقبة يف املس تقبل مل يرُب 

س ناد وطلبت اللجنة الاستشارية أأيضا أأن تُراقب الزتامات التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة عن كثب يف املس تقبل لضام ن اإ
ىل مصادر المتويل اخلاصة هبا.  الالزتامات املس تحقة، بشلك دقيق، اإ

 استامثر الاحتياطيات :8لتوصية ا

يويص الفريق العامل بأأن تقوم مؤسسات منظومة الأمم املتحدة، من خالل الفريق العامل املعين خبدمات اخلزانة املشرتكة، 
ىل أأقىص حد ممكن  بتقيص فرص التعاون يف الاس تفادة من الرتتيبات القامئة مع مديري الأصول اخلارجيني لتعظمي العائد اإ

ىل أأدىن حد ممكن.  وتقليل الرسوم الإدارية اإ

ويه الاس تفادة من الرتتيبات القامئة مع مديري الأصول اخلارجيني  8اللجنة الاستشارية ابملزية الاكمنة يف التوصية  واعرتفت
طية الزتامات التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة ابلنس بة للمؤسسات اليت أأنشأأت فعال يف استامثر الاحتياطات اخملصصة لتغ 

نشاء مرفق مشرتك بني الواكلت لستامثر الاحتياطات املرتامكة. ماكنية اإ  احتياطات من هذا القبيل، دون استبعاد اإ

 ]هناية املرفق والوثيقة[


