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لكزيیةاألصل:    ابٕال
ریل 16 التارخي:   2019 ٔا

  البرنامج والميزانية لجنة

ون التاسعة الدورة   والع
یف، من    2019 مایو 10ٕاىل  6ج

جل الاستحقاقات الموظفين تغطية  ستعادة التمويليةالخطة    في الويبوطويلة ا
داد  األمانة من ٕا

 معلومات ٔاساسیة

هتاء اخلدمة  14شأن البند  جرتعقب املناقشات اليت  . 1 من جدول األعامل، وهو التأمني الصحي بعد ا
الل دورة WO/PBC/28/11  (الوثیقة مترب)،  مج واملزيانیة ( 2018 س  جلنة املزيانیة ٔاوصت)، جلنة املزيانیةللجنة الرب
ىل ذا یيلمب 1األمانةىل ٔان تقوم ابملوافقة لك ف یعنیه، الویبو،  تمجعیا  :، ووافقت امجلعیات 

هتاء اخلدمةيف  املشاركةتواصل ٔان "(...)   ،الفریق العامل التابع لشبكة املالیة واملزيانیة واملعين ابلتأمني الصحي بعد ا
رصد  ات ٔاي ؤان  ا األمني اقرتا دة يف دروهتا الثالثة والسبعنيحمّددة سیقد ٔمم املت  "العام ٕاىل امجلعیة العامة ل

، ٔاعرب . 2 ىل ذ الوة  ة والع  الوفودبعض  و ورة الثام ل إ  املزيانیةرشن للجنة الل ا ر عن بعض الشوا زاء األ
متویيل خلصم  ة بعد هنایة اخلدمةا ىل رضورةيف الویبو التأمني الص ، مع معاجلة هذه امل  ، ؤاكّدت  ذ سأ األداء املايل اجلّید ٔا

 2.يف الاعتبارللمنظمة 

                                         
مج واملزيانیة، A/58/6الوثیقة  1   .78، الفقرة A/58/11التقرر العام و ، قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جلنة الرب
اطر املرتبطة  رضورةشأن  رد املناقشات 2 ف من ا ات التخف هتاء اخلدمة يف الوثیقة  ابلتأمنياستكشاف مقرت  – /WO/PBC/28/15الصحي بعد ا

ن    .258و 224الفقر
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متویل احلايل وتغطیة خصوم استحقاقات املوظفني   يف الویبو الطوی األجلا

ىل بعض  . 3 سددها املنظمة الطوی األجل ستحقاقاتالاحيق ملوظفي الویبو احلصول  هتاء للموظف ، اليت  بعد ا
دٔاو  اخلدمة هتاء اخلدمة، وإالجازة التأمني الطوی األجلاألساسیة الاستحقاقات . وشمل التقا السنویة  الصحي بعد ا

ولیة للقطاع العام ةاملرتامكة، وم ة ا ذ بدء العمل ابملعایري احملاس ساس) العودة ٕاىل الوطن والسفر. وم  (معایري ٕای
شلك ٕاجاميلاخلصوم  ت شهدت، 2010  ام  يف ام  دة لك  ام ، ابز اء  ملیون فرنك  328.2 ، وبلغت2017ست

ام  ة خمسالل السنوات الـ  ستظّل تزتاید اخلصوم املذكورةشري التوقعات الاكتواریة ٕاىل ٔان و  .20183سورسي يف هنایة 
 .املق عرش

ذ و  . 4 اكلیف  امً رسمزيانیة الویبو  مشلت، 2004/05 الثنائیةم ات النقدیة  مدِ استُ  املرتباتىل  متویل املدفو
 ملوظفنيفائدة ال، العودة ٕاىل الوطن والسفر ةالسنویة املرتامكة وم وإالجازة التأمني الصحي بعد هنایة اخلدمة ملستحقات

دمهتم يف هتت  ن ا ذ  املنظمة. ا اء  6الرمس املفروض  قمية، اكنت 2004/05ويف لك ثنائیة، م يف املائة، ابست
ُفظ يف املائة.  2سبة  اليت ُطبقت فهيا 2012/13  الثنائیة رامك من الواح  كشف رصیديف  يتبقامل نقدي ال رصید لك ما 
لیة  ٔامواالً ابعتباره الویبو  متویل التاكلیف املستق ، 4الطوی األجلستحقاقات املوظفني اخلاصة ابخمصصة  . وٕاضافة ٕاىل ذ

كرر اً طبقت املنظمة ٔایض ري م ري من يف الشه رسامً  نير األ ني الٔ  الثنائی هتاء غراض السابق استحقاقات املوظفني بعد ا
ي  والرمس التأمني الصحي بعد هنایة اخلدمة. مخصاخلدمة من ٔاجل تعزز تغطیة  يف املائة من  2ل یعادري املتكرر، ا

ملیون فرنك سورسي يف  7.3و، 2014/2015ملیون فرنك سورسي يف الثنائیة  7.1 قد بلغ ،املرتباتاكلیف 
 .5التالیة  الثنائیة

زاید و . 5 ت  رتافاً وا طوی األجلالاستحقاقات املوظفني  خصوميف ضوء  اليت قد تنجم عن نقص  احملمت املزيانیةمبش
ات  الل اعُتمد، اخلصوم ت متویل ول األعضاء يف الویبو احلادیة وامخلسنيسلس الاج  تخصیصب قرار  مجلعیات ا
لغ  ى .ملیون فرنك سورسي 88.9 قدرهمقطوع  ٔاويلم هت ام  ذ وا متویل يف  من  %50 تناهزتغطیة  اكن یعادلو  2014ا
ام الاستحقاقات املوظفني  خصوم  2014.6طوی األجل يف هنایة 

ساس 39جدید وهو املعیار حماسيب ، صدر معیار 2016ويف یولیو  . 6 لّ ، من معایري ٕای ب املمرات" ف "ٔاسلو  حملّ  و
یدٔاصبح من الالزم املعیار اجلدید،  ذیتعلق ابستحقاقات املوظفني. ومبوجب  ري  تق ّدة سابقًا يف اخلسائر الاكتواریة  املق

ةال  وقد ٔادى ذبیان الوضع املايل.  دة ٕاىل  تغیري يف السیاسة احملاس هتاء اخلدمةز يف الویبو  خصم التأمني الصحي بعد ا
ملیون فرنك  320.9 يف مستوى 39مبوجب املعیار  2016ام ساابت املالیة. وابلتايل، أُعید حتدید خصم مضن احل 

                                         
ام  يفاخلصم  اخنفض 3 د كبري ، ورجع ذ2017هنایة  دام حنوتأثري الانتقال  ٕاىل ٕاىل  ات الجداول  است دة كجزء من لوف ٔمم املت دیة ل لمعاشات التقا

ظومةالتوافق بني الافرتاضات الاكتواریة  دة. املشرتكة يف م  األمم املت
ر. صنف هذه األموال بوصفها نقدًا اسرتاتیجیًا مبوجب سیاسة الویبوتُ  4  اخلاصة ابالس
(الوثیقة  2014/2015يف حتلیل موارد املوظفني الوارد يف قسم املرصوفات من تقرر إالدارة املايل للثنائیة  2015ري املتكرر لعام  الرمسُشار ٕاىل  5

WO/PBC/25/11 ة رد 13)، الصف ني  ة 2016/2017يف تقرر ٔاداء الویبو للثنائیة  2017ام الرمس املطبق يف ، يف   .22، الصف
لغ یعادل يف  أُبدیت ألول مرة الرغبة 6 لهيا امجلعیات WO/PBC/20/6الوثیقة يف  الطوی األجلاستحقاقات املوظفني  خصوممن % 50حتویل م ، ووافقت 

  ).238ٕاىل  236، الفقرات A/51/20الحقًا (الوثیقة 
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لغسورسي  ت املالیة لعام  154.3 مقابل م ّد سابقًا يف البیا ي قُ مبوجب  2016ملیون فرنك سورسي ا
 املمرات".  "ٔاسلوب

د املعیار  عقب اخنفاضا كبرياً  عاملقطو األويل  املبلغ وفره يالتغطیة ا وشهد مستوى . 7 ساسمن  39اع يف  معایري ٕای
دٔاسفر و . 2017ام  ويل املعیار  اع دةٕاىل جانب ، 39ا ام  اخلصم ز ذ  ض التغطیة من  عن، 2014م يف % 49.7ختف
ام % 38.3ٕاىل  2014ام  استحقاقات املوظفني  خلصومالتايل تطور تغطیة الویبو  اجلدولیوحض و  .2018حبلول هنایة 

ام ابتداًء  الطوی األجل ل  2014من  د املعیار (ق ام 39اع ي  2016بأن  لامً ، 2018)، حىت هنایة   اعُتمدهو العام ا
ه  املعیار احملاسيب اجلدید. ف

 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

هتاء اخلدمة 303.1 216.1320.9304.4 154.4 137.7 التأمني الصحي بعد ا
17.1 15.415.416.4 13.9 12.3 العودة ٕاىل الوطن والسفر ةم

8.0 10.57.58.4 10.5 10.2 السنویة املرتامكة إالجازة
الطوی ٕاجاميل استحقاقات املوظفني 

 األجل
160.2 178.8 242.0343.8329.3 328.2

متویيلرصید ال 125.8 102.1108.6124.4 88.9  ا
متویل ال   یةتغطیة ا
 

 49.7% 42.2%31.6%37.8% 38.3%

  املبالغ مبالیني الفراكت السورسیة
شمل اخلسائر  د  الاكتواریة* ل اع ّدة ق ساس. 39املعیار ري املق  من معایري ٕای

د املعیار  . 8 ساسمن  39ٔادى اع ؤاهداف يف الویبو استحقاقات املوظفني خصوم العالقة بني  فصلٕاىل  معایري ٕای
متویل األويل ابة لمن ٔاجل و . ا ي الاست ات احلادیة وامخلسون  اعمتدتهلقرار ا ول األعضاء يف سلس الاج مجلعیات ا

لغ ختصیص ، سیلزم الویبو  .%50التغطیة ٕاىل مستواها األويل البالغ  الستعادةملیون فرنك سورسي  38.3 قدره حوايلم
 ، ىل ذ الوة  ّبو س دم متویلالا قد ی دة لاملنظمة  ىل حنو اكٍف يف تعریض استحقاقات املوظفني سمترار يف  ز

لیة.، ومن شأن ذ ٔان یفرض عبئًا يف املتطلبات النقدیة مطّردة  ىل املزيانیات املستق

ة  متویلیة املقرت  يف الویبو الطوی األجلاستحقاقات املوظفني  خصوم تغطیة الستعادةاخلطة ا

یاطات بلغت . 9 سمرب  31يف الویبو  اح سم  ،ملیون فرنك سورسي 328.7 قدرها قمية 2018د قصرية ال هتاسیوكام ت
سیة للویبو من رسوم نظ أىتتتو  .سلمي وضعب األجل شأن الرباءاتالتدفقات النقدیة الرئ وسط ام معاهدة التعاون  ، وبلغ م

ىل ٔاساس شهري ملیون فرنك س 27.9التدفقات  ت ام ورسي  سبة 2018يف  دة ب  مقارنة% 5.7، مما ميثل ز
ام  شأن الرباءات  منوسمتر  ع ٔان من املتوقّ و  .2017بتدفقات  صادیة التوقعات الا حسبرسوم نظام معاهدة التعاون  ق

ىل ذو احلالیة.  شغی ، ظلّ الوة  بتالنقد ال یاطیات الو  اً يل الیويم للویبو  ت املسهتدفة الح یبو وصنادیق فوق املستو
سفرو  .(RWCF) العام األموال رؤوس دام فائض املزيانیة  لن  استحقاقات املوظفني  خصومتغطیة  الستعادةاست

یاطاتاخنفاض  عن طوی األجلال  دون املستوى املسهتدف. صندوق رؤوس األموال العام ٕاىلو  الاح



WO/PBC/29/6 
4 
 

زال وضع السیو و . 10 سیةا الرٔاساملیةاخلطة من تطلبات امل بعد تضمني  مؤاتیاً طویل األجل للمنظمة الال  ري . لرئ و
ىل ة اليت ٔاجریت ذ الا دلیل  رات إالضاف سی السیوصندوق من ٔاجل س ام  ةالرئ دم 2018للویبو يف   ٕابداء، و

ام  متویل ذٔاي طلب  شائه يف  ذ ٕا سورسي  ملیون فرنك 261.1ة األساسی السیورصید بلغ و  .20157الصندوق م
ام  ة للمنظمة. 2018يف هنایة  ادو ، وميثل هذا النقد السیو املتا زید، ٕاىل التوقعات النقدیة احلالیة اً اس دام  لن  است

 الزتاماتمن خماطر السیو الناشئة عن  الطوی األجلاستحقاقات املوظفني  خصومتغطیة  الستعادةفائض املزيانیة 
 طوی األجل.ال املنظمة

شأن  وفقاً و  . 11 رات،لسیاسة الویبو  دت الاس ر  ُسّدِ ة للمنظمة  2018يف ینا اين مؤسسة  ىالقروض اخلارج م
ولیة سدیدقرار و ملیون فرنك سورسي.  16.9 ة قميهتا) البالغFIPOI( املنظامت ا اكمل ال ة ٔاي  ،ا ستلزم تصف ي مل  ا

رات ة اكاكوارد نقدیة مٔان  ٔایضاً  دیؤكّ  ،اس سهو من معلیاهتا. ف ة للویبو  ا ى املنظمة ٔاي اقرتاض ونت م كن  مل 
سمرب  31ار مستحق يف   .2018د

 قدماً امليض 

ادة  رضورةباملنظمة  تقرّ  . 12 متویل عند خصومالعالقة بني  ٕارساءٕا مستوى التغطیة األويل البالغ  استحقاقات املوظفني وا
ي اعمتدته% 50 ول األعضاء يف الویبو.  ا ات احلادیة وامخلسون مجلعیات ا ىل ذو سلس الاج سق، الوة  ذ  ی
دة األخرى اليت  واكالتستوى املسهتدف للویبو مع مستوى امل  ظومة األمم املت ىل م شاط  یاطاهتادٔابت ب من  كون اح

اطر املرتبطة  دة يف  واكالتالتايل تغطیة  اجلدولیوحض و ة اخلدمة. التأمني الصحي بعد هنای خبصومٔاجل ٕادارة ا األمم املت
ام   .2017هنایة 

 
دة  التغطیة املسهتدفة التغطیة واك األمم املت

دة خلدمة املشاریع ب األمم املت  %100 مك
ويل للتمنیة الزراعی ةالصندوق ا  96% 

ذیة العاملي مج األ ر  68% 
سف  %54 الیون

مج األمم  دة إالمنايئر املت  50% 
 %50 %38 الویبو

ع العارش املصدر: الا دة و فریق العامل للج ٔمم املت دمات اخلزانة املشرتكة،  املعين خبدمات اخلزانةالتابع ل  .2018نومفرب  5املشرتكة، 

متویل اخل تعاجل، %50ة ٕاىل املستوى األويل البالغ التغطی ستعادةابو . 13 ل اً ٔایض یةطة ا متویل  الشوا اطر ا املتعلقة مب
رها املندوبون  ،ة اخلدمةالتأمني الصحي بعد هنای خبصوماملرتبطة  ورة 2يف الفقرة  اً سابق ىل النحو املذكوراليت ٔا الل ا  ،

ة والعرشن   .املزيانیةلجنة ل الثام

                                         
یاطات املستوى املسهتدفخصم  بعدالرصید النقدي املتبقي  يه السیو األساسیة 7 شغیل سیو( وصنادیق رؤوس األموال العام لالح ُ الاسرتاتیجی والسیو) ال لغ ة. واس مثر م

ام  ةاألساسی السیوملیون فرنك سورسي كجزء من  94.2 قدرهٕاضايف   .2018يف 
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 وف یيل النص املقرتح لفقرة القرار. . 14

مج واملزيانیة  . 15 مجعیات ٔاوصت جلنة الرب
متویل  ىلفق بأن توا، بو، لك ف یعنیهالوی  ا

من خصوم % 50مستوى التغطیة ٕاىل  الستعادة
يف الویبو،  الطوی األجلاستحقاقات املوظفني 

لغاً  ملیون  38.3قدره  وهو ما یعادل م
 سورسي.  فرنك

  ]هنایة الوثیقة[


