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  الدورة اخلامسة والستون
  * من جدول األعمال املؤقت١٣١البند 

  ٢٠١١- ٢٠١٠امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
      

ــة        ــهاء اخلدم ــأمني الــصحي بعــد انت ــة للخــدمات  : الت ــصناديق االحتياطي ال
  الطبية وخدمات طب األسنان

    
  تقرير األمني العام    

  
  مقدمة   - أوال  

صى األمني العام، يف تقريره عـن االلتزامـات املتعلقـة باسـتحقاقات التـأمني الـصحي                 أو  - ١
أن ، جبملـة أمـور مـن بينـها املوافقـة علـى          )A/64/366(بعد انتهاء اخلدمـة والتمويـل املقتـرح هلـا           

ــأول   مــن  األمــم املتحــدة  تنتقــل ــدفع أوال ب   وتعتمــدمتويــل تلــك االســتحقاقات علــى أســاس ال
ألموال الكافيـة مـن أجـل تغطيـة تكلفـة االلتزامـات             املنهجي ل دخار  االة تكفل   استراتيجية متويلي 

ضـخ  تـوفري   ومشـل البـديل املوصـى باتباعـه         . التقريـر ثالثـة بـدائل متويليـة       أورد  و. احلالية واملقبلـة  
 مليــون دوالر مــن االحتياطيــات ٨٣,١مبلــغ قــدره منــها ل مبــدئي لألمــوال ملــرة واحــدة، حيــوَّ 

  . طبية وخدمات طب األسنانالقائمة للخدمات ال
املــذكور أعــاله والتقريــر ذي األمــني العــام وبعــد أن نظــرت اجلمعيــة العامــة يف تقريــر    - ٢

، طلبت اجلمعيـة يف قرارهـا       )A/64/7/Add.4(الصلة للجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية       
اسـتخدام األرقـام الـيت       إىل األمني العام أن يواصل التحقق من االلتزامات املستحقة ب          ٦٤/٢٤١

يقوم جملس مراجعي احلـسابات مبراجعتـها وأن يقـدم إليهـا يف دورهتـا الـسابعة والـستني تقريـرا                     
 
  

  *  A/65/150 .  
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عــن ذلــك، متنــاوال أيــضا مــسائل إضــافية عــن إدارة االلتزامــات املتعلقــة بالتــأمني الــصحي بعــد 
  .انتهاء اخلدمة 

ــة، يف اجلــزء      و  - ٣ ــة العام ــررت اجلمعي ــك، ق ــا    باإلضــافة إىل ذل ــن قراره ــشر م احلــادي ع
-٢٠١٠ املعين باملواضيع اخلاصة املتصلة بامليزانية الربناجميـة املقترحـة لفتـرة الـسنتني               ٦٤/٢٤٥

 مليـون دوالر مـن الـصناديق االحتياطيـة     ٨٣,١، معاودة النظر يف مسألة حتويل مبلغ الـ  ٢٠١١
عن متويل االلتزامـات    للخدمات الطبية وخدمات طب األسنان، املدرج يف مقترح األمني العام           

املتعلقة بالتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة، وطلبت إىل األمـني العـام أن يقـدم إليهـا يف دورهتـا                    
ــة       ــصناديق االحتياطي ــك ال ــوين تل ــن تك ــات ع ــستني معلوم ــسة وال ــر   . اخلام ــذا التقري ــدم ه ويق

  . ٦٤/٢٤٥املعلومات اإلضافية املطلوبة يف القرار 
  

  يات التأمني الصحيصناديق احتياط  - ثانيا  
احتياطيـــات لتثبيـــت باعتبارهـــا تتعهـــد األمـــم املتحـــدة احتياطيـــات للتـــأمني الـــصحي   - ٤

 املؤمنة ذاتيا، ويهـدف ذلـك أساسـا إىل إدارة           هامدفوعات أقساط التأمني لكل خطة من خطط      
وُتــستخدم تلــك االحتياطيــات مــن أجــل تــسوية      . التقلبــات الكــبرية يف متطلبــات األقــساط   

 يف األقساط حىت ال تؤدي املطالبات املرتفعة علـى حنـو اسـتثنائي يف إحـدى الـسنوات          الزيادات
ــساط     ــتثنائي يف األق ــى حنــو اس ــة عل ــادات مرتفع ــأمني    . إىل زي ــات الت وتعمــل صــناديق احتياطي

ــاء بالــصحي أيــضا علــى   الكــوارث، عنــد للمطالبــات يف حــاالت املتطلبــات غــري املتوقعــة  الوف
ذات حتياطية مزجيا مـن أمـوال االشـتراكات وإيـرادات االسـتثمار      وتشكل األرصدة اال . اللزوم
 عاما، بناء على اشـتراكات املـوظفني واملتقاعـدين    ٢٠اليت تراكمت على مدى أكثر من الصلة  

ركني يف  تاملـش ”ويعرفون مجاعيـا بــ       ()١(هلاالتابعة  األخرى  ركة  تالكيانات املش وواألمم املتحدة   
موال املقررة واألمـوال اخلارجـة عـن امليزانيـة، ويف سـياق            األة من   يف إطار أنواع خمتلف   ) “اخلطة

  .خطط خمتلفة للتأمني الصحي
مارسـات  وفقـا مل  د احتياطيات اخلـدمات الطبيـة وخـدمات طـب األسـنان             ويستمر تعهُّ   - ٥

ئ احتياطيـات التـأمني     كـافِ مالية رشيدة، مع مراعاة معايري صـناعة التـأمني الـيت تـنص علـى أن تُ                
وتنـــتج تلـــك األرصـــدة االحتياطيـــة عـــن .  تقريبـــاالبـــات ثالثـــة إىل أربعـــة أشـــهرالـــصحي مط

ركون يف خطـط التـأمني بـأوزان ترجيحيـة خمتلفـة            تاشتراكات التأمني الصحي اليت يـدفعها املـش       
استنادا إىل مستويات املالك الـوظيفي وبرنـامج عمـل الكيانـات ذات             وذلك  على مدى الزمن،    

_________________ 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، وصندوق األمم املتحـدة             : وهي أساسا   )١(  
  .للسكان، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة
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مطالبـات التـأمني الـصحي أقـل        وتزداد االحتياطيات عندما تكـون      . الصلة التابعة لألمم املتحدة   
يف الـسنوات   وتـنخفض    ،من إيرادات الفوائـد علـى أرصـدة االحتياطيـات         كذلك  من املتوقع، و  

خبطـة  علـى سـبيل املثـال، يف حالـة االحتيـاطي اخلـاص              ف. شهد مطالبات أعلـى مـن املتوقـع       تاليت  
Empire Blue Cross ــار الــصناعة بــسبب   ، اســُتنفد الرصــيد ليــصل  إىل مــستوى أقــل مــن معي

  . املطالبات اليت شهدهتا السنوات األخرية
املؤمنـة ذاتيـا    الطـيب    تراكمات احتياطي التأمني الصحي، يف إطار خطة التـأمني           ُتعزىو  - ٦

للموظفني املعينني حمليا يف مراكز عمل معينة خارج املقر، إىل االشـتراكات الـيت تـدفعها األمـم                  
، مـىت كانـت     ١٩٨٧موظفيها ومتقاعديها املشمولني بالتأمني منذ بدء اخلطـة يف عـام            املتحدة و 

بالتـأمني  عمـل املوظفـون املـشمولون       يو. مطالبات التأمني الصحي أقل من متحصالت األقساط      
ــة      ــة العادي ــسنوات يف إطــار امليزاني ــى مــدى ال ــون يف اللجــان   وهــم (عل ــون احمللي أساســا املوظف

أساســا وهــم (ويف إطــار التمويــل اخلــارج عــن امليزانيــة  ) سياسية اخلاصــةاإلقليميــة والبعثــات الــ
املوظفون احملليون يف مكتـب األمـم املتحـدة يف نـريويب وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة وبرنـامج                      

ومـن  . ويف عمليـات حفـظ الـسالم      )) موئل األمم املتحدة  (األمم املتحدة للمستوطنات البشرية     
االشتراكات الواردة من مجيـع مـصادر التمويـل املـذكورة،     الطيب مني  مث ميثل احتياطي خطة التأ    

توزيـع املـالك الـوظيفي، الـذي تغـري       إىل  إىل نوع معـني مـن الـصناديق         اليت تعزى   املبالغ  وتستند  
  . مبرور الزمن، باإلضافة إىل إيرادات االستثمار ذات الصلة

  
   مليون دوالر ٨٣,١تكوين مبلغ الـ   - ثالثا  

احتيـاطي التـأمني الـصحي يف إطـار كـل خطـة مـن               مبـالغ    تأعـاله، تراكمـ   كما ذكـر      - ٧
املشتركني يف اخلطط الـذين ميثلـون مـصادر    خالل خطط التأمني على مدى سنوات عديدة من   

وبينمــا ُتعــزى مبــالغ االحتيــاطي إىل مــصادر التمويــل املــذكورة، فــإن مــن غــري  . متويــل متعــددة
مـن  مـصادر التمويـل ألن املـوظفني        بدقـة لفـرادى     الحتياطي  املمكن ختصيص تراكمات أموال ا    

ركون يف اخلطط بأوزان ترجيحيـة خمتلفـة علـى مـدى الـزمن، حـسب                تأنواع الصناديق يش  كل  
ركة، وألن بيانـات التـأمني الـصحي      تتأثري برنامج عمل األمم املتحدة والصناديق والـربامج املـش         

ــل     إىل ذلــك، فــإن تراكمــات األمــوال    باإلضــافة و. ال جيــري تعهــدها حــسب مــصدر التموي
يقـوم فـرادى املـوظفني واملتقاعـدين        كمـا   االحتياطية ختتلف من عام آلخر ومن خطة ألخـرى،          

أمــاكن تغــيري مراكــز عملــهم أو بــسبب يف بعــض األحيــان بنقــل تغطيتــهم بــني اخلطــط املتاحــة  
تحـدة والـصناديق    كما ينتقل املوظفون أيضا يف العمل بني األمم امل        . إقامتهم أو ألسباب أخرى   

والربامج بينما يستمرون يف احلـصول علـى تغطيتـهم التأمينيـة وفـق خطـط التـأمني الـيت يـديرها                      
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وتعمل تلك العناصر على زيادة تعقيد املسألة، مما جيعل التخصيص الدقيق ملـصادر متويـل        . املقر
  . االحتياطيات مستحيال

 الـصحي هـو تثبيـت مـدفوعات         لتـأمني ا اتإن الغرض األساسي مـن صـناديق احتياطيـ          - ٨
يف اخلطـط  احلـاليني  ن االحتياطيـات بطابعهـا تـسري علـى املـشتركني      أيعـين  مما . أقساط التأمني 

فتــرة اإلعفــاء مــن ”ولــذلك الغــرض، تــستخدم األمــم املتحــدة  . وفقــا ملــصادر التمويــل احلاليــة
اسـتنادا  لتمويـل  علـى مجيـع مـصادر ا      الفائـضة   االحتياطيـات   مبالغ   لتقوم دوريا بتوزيع     “القسط

ــة للمــش  إىل  ــات احلالي ــتراك    . ركني يف اخلطــطتالبيان ــستويات االش ــة م ــك العملي ــي تل وال تراع
ولكـن باســتخدام فتـرة اإلعفـاء مــن القـسط، تتقاسـم كــل      .  املختلفـة صادر التمويــلملـ التارخييـة  

 علـى أسـاس توزيـع املـشتركني احلـاليني يف خطـط              اتمصادر التمويل توزيـع أمـوال االحتياطيـ       
عـــادة فـــائض أمـــوال إلويعتـــرب ذلـــك، وال يـــزال، الـــسبيل األكثـــر إنـــصافا  . التـــأمني الـــصحي

وبـذلك، جيـري الـتفكري يف اسـتعمال هـذا           . احتياطيات التأمني الصحي جلميع مصادر التمويـل      
أمـــوال  الـــذي يــشكل جـــزءا مـــن   مليـــون دوالر٨٣,١النــهج إلعـــادة جانـــب مـــن مبلــغ الــــ   

  .٢٠١٠مصادر التمويل املختلفة قبل هناية عام  إىل ،احتياطيات التأمني الصحي
ونظرا لعدم وجود عملية ختصيص أدق، فإن استعمال فترة اإلعفـاء مـن القـسط يعتـرب                   - ٩

وباســتعمال النــهج املــبني . النــهج األمثــل لتحديــد تكــوين تراكمــات احتيــاطي التــأمني الــصحي
أمــوال االحتيـاطي عـرب مــصادر    مليـون دوالر مـن   ٨٣,١أعـاله، فـإن التكــوين املقـدر ملبلـغ الـــ     

 مليـون  ٨٣,١وجدير بالذكر أن مبلـغ الــ   ). انظر املرفق(أدناه  يكون على النحو املبني     التمويل  
 نظـرا للمـستوى   Empire Blue Crossدوالر ال يـشمل أي جـزء مـن االحتيـاطي اخلـاص خبطـة       

  . البالغ االخنفاض لذلك االحتياطي
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  املرفـق
  الصحي  احتياطي التأمني مليون دوالر من مبالغ ٨٣,١تقدير تكوين مبلغ الـ     

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  

  تكوين حسب مصدر التمويلال
  )وغريهااألمم املتحدة (حصة املنظمة 

خطة التأمني 
  الصحي 

تكــــــــــوين ال
حــــــــــــسب 
خطة التأمني  

  الصحي

حصة املوظفني واملتقاعـدين    
ــوظفني ( ــتراكات املـــــ  اشـــــ

ــدين يف   ــاملني واملتقاعـــ العـــ
األمــم املتحــدة والكيانــات   

ــرى  التابعــــة للنظــــام  األخــ
  )املوحد

ــة  امليزانيـــــــــ
  العادية

حـــــــسابات 
حفـــــــــــــــظ 

  السالم

األمـــــــــوال 
اخلارجــــــــة 
ــن  عـــــــــــــــ

  )أ(امليزانية
 اجملمـــــــــــــــوع

  ألمم املتحدةل

كيانــــــــــــات
األمم املتحدة

 )ب(األخرى

جممــــــوع حــــــصة
األمــــــم(املنظمــــــة 

املتحدة والكيانـات
  )األخرى

Aetna ٧٠٧,٥ ٢٣ ٤٢٨,٢ ٥ ٢٧٩,٣ ٥٣٦,٩١٨ ٨٧٧,٦١ ٨٦٤,٨٢ ١٣ ٩٩٢,٥ ٧٠٠,٠٨ ٣٢ 
Cigna ٩٢٢,٥ ٢٥٦,٩ ٤٦٩,٦١٢١,٨٧٤,٢٦٦٥,٦ ٤٠٠,٠٤٧٧,٥ ١ 

Van Breda ٠٠٠,٠ ٧ ٠٢٩,٦ ٣ ٩٧٠,٤ ٩٨٥,٢٤٠٦,٠٣ ٥٧٩,٢١ ١ ٠٠٠,٠ ٠٠٠,٠٧ ١٤ 
خطة التأمني 

 ٣٧٠,٠ ٢٧ ٠,٠ ٣٧٠,٠ ٦٦٧,٠٢٧ ٦٤١,٠٢ ٠٦٢,٠١٨ ٦ ٦٣٠,٠ ٠٠٠,٠٧ ٣٥  الطيب
 ٠٠٠,٠ ٥٩ ٧١٤,٧ ٨ ٢٨٥,٣ ٦٨٤,١٥٠ ٦٢٥,٦٤ ٩٧٥,٦٢٣ ٢١ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠٢٤ ٨٣   اجملموع

  
  .شمل الصناديق االستئمانية والتعاون التقين والصناديق اخلاصةت  )أ(  

املتحـدة خلـدمات املـشاريع، ومنظمـة األمـم          برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومكتب األمم           : أساساوهي    )ب(  
  .املتحدة للطفولة

  
  


