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  ضميمة  16م ت/214 
 

 

  
 2022/ 4/ 1ابريس،   

  إجنليزي   األصل:

  
 من جدول األعمال  16لبند  ا

 خطة التمويل الطويلة األجل للتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة 

 ضميمة 

 مالحظات نقابة موظفي اليونسكو

من دليل املوارد البشرية لليونسكو،    2- 9البند  ( من  7عمالً أبحكام الفقرة هاء ) 
 تقّدم نقابة موظفي اليونسكو مالحظاهتا بشأن التقرير الذي قدمته املديرة العامة. 

 
، وللتأخر مرة أخرى يف الوثيقة  ملموساقرتاح    أوضح  واجدول زمين    إدراج أي أتسف نقابة موظفي اليونسكو لعدم   -  1

يف اختاذ أي قرار بشأن متويل االلتزامات املتعلقة ابلتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة، واالكتفاء إبرجاء تقدمي املزيد من 
 املقرتحات إىل الدورة السادسة عشرة بعد املائتني للمجلس التنفيذي. 

 نقابة موظفي اليونسكو يف تقدمي بعض التوضيحات: ولضمان االتساق يف مجيع الواثئق وعلى مّر السنوات، ترغب   -  2

الفقرة   - الواقع إىل    10تشري  الغرض"، وهو يف  هلذا  بوصفه "وسيلة خاصة مكّرسة  الصحي  التأمني  صندوق 
 املوظفني"؛ "صندوق ائتماين أُنشئ لفائدة  

صندوق التأمني يف    مشرتكون   ُحكماً   ، الذي همومواضع أخرى، يشار إىل املوظفني العاملني  11ويف الفقرة   -
، بل يوجد "ن و عامل ال  نو شرتك امل"  امسها   فئة  يوجد يف الواقع   ال ؛ و "ن و العامل   ن و "املشرتك  بعبارة  ،لليونسكو  الصحي

 كون طوعيون )املوظفون املتقاعدون( فقط؛ رت مشرتكون ُملَزمون )املوظفون العاملون( ومش

  

 املائتنيبعد  عشرة الرابعةالدورة 
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فمسامهات املشرتكني امللَزمني واملشرتكني الطوعيني على حد مضللة،    11واإلشارة إىل االشرتاكات يف الفقرة   -
سواء تستند إىل نسبة مئوية من مرتباهتم أو معاشاهتم التقاعدية؛ ونتيجة لذلك، فإن مسامهات املوظفني العاملني 

الصياغة   مبسامهات املوظفني املتقاعدين، ألن املرتبات أكرب من املعاشات التقاعدية. ومن ََث، فإن  أكرب مقارنةً 
مالياً املوظفني املتقاعدين صياغة   يدعمون( وُمفادها أن املوظفني العاملني  18)والفقرة    13املستخدمة يف الفقرة  

الفقرة   يف  يرد  أنه  سيما  ال  من   13مؤسفة،  أعلى  الطوعيني  للمشرتكني  املدفوعة  "االستحقاقات  أن  أيضاً 
غري صحيح على مستوى فرادى املشرتكني، إذ ال يوجد فرق االستحقاقات املدفوعة للمشرتكني العاملني"؛ وهذا  

يف االستحقاقات املدفوعة للمشرتكني مقابل العالج ذاته، سواء أكانوا مشرتكني ُملَزمني أم مشرتكني طوعيني. 
العاملني،  املوظفني  من  الذين هم أكرب سناً  املتقاعدين،  املوظفني  فإن  السكان،  لدى عامة  احلال  وكما هو 

نتيجة لذلك مشكالت صحية أكرب، وهذا ما جيعل تكاليفهم اإلمجالية أعلى. وينبغي أن نتذكر أن   يواجهون 
 مالياً أسالفهم عندما كانوا موظفني عاملني.  يدعمون املشرتكني الطوعيني احلاليني كانوا  

الكبري بني مؤسسات األمم املتحدة   -  3 اليونسكو أن تعرف أسباب االختالف  نقابة موظفي  نسبة   حيث  من وتود 
إىل واحد لدى مفوضية   7.2املوظفني العاملني إىل املوظفني املتقاعدين، كما هو مبنين يف الشكل الثاين، وال سيما نسبة  

إىل واحد لدى منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، ومل يقدنم أي مصدر   0.8األمم املتحدة لشؤون الالجئني ونسبة  
الواردة يف هذا   الدائمني يف للمعلومات  املوظفني  األسف مرات عديدة خفض عدد  مع  النقابة  الشكل. وقد الحظت 

اليونسكو خالل السنوات األخرية وإبداهلم خبرباء استشاريني لفرتات قصرية، وليس املؤسف يف األمر أن هذا اخلفض يؤثر  
األه بل  هنا،  مبنين  هو  فحسب، كما  املتقاعدين  إىل  العاملني  املوظفني  نسبة  قوة يف  يف  أيضاً  يؤثر  أنه  هو  ذلك  من  م 

 مهمة اليونسكو وبراجمها.   بتنفيذ   يضطلعون)ومعنوايت( املوظفني الذين  

إشارة إىل االستعانة مبصادر خارجية ألداء مهام صندوق التأمني الصحي كوسيلة للحد من املسؤولية    22وترد يف الفقرة   - 4
ونقل املخاطر. بيد أن األمانة مل تستكشف على ما يبدو خيار إسناد مهام صندوق التأمني الصحي إىل جهة جتارية معنية  

 مزاايه.  وال يفألمم املتحدة، ويبدو أنه مل يُنظر يف تكاليف هذا اخليار  ابلتأمني، على غرار ما فعلته بعض منظمات ا 

األمانة تستكشف خيار إسناد مهام صندوق التأمني الصحي إىل نظام التأمني الصحي الفرنسي. وتنص الفقرة   لكنّ  -  5
٪ 30رسوماً إضافية بنسبة    على أن املشرتكني يف صندوق التأمني الصحي لليونسكو املقيمني يف فرنسا يدفعون "حالياً   22

على النفقات الطبية ملعظم العالجات". وليست نقابة موظفي اليونسكو على علم بوجود رسوم إضافية على الصعيد القطري 
( تتمتع بسلطة معاملة املشرتكني AP-HP، ابتت املستشفيات العامة يف منطقة ابريس )2014يف فرنسا. ولكن منذ عام  

حي لليونسكو كاألجانب )مبا يشمل املوظفني املتقاعدين الذين يُعتربون من املنظور الضرييب مقيمني يف صندوق التأمني الص 
ضريبة الدخل الفرنسية( ومن ََث فرض رسوم عليهم مبعدل أعلى من الرسوم املفروضة يف نظام   يدفعونيف فرنسا، وهم بذلك  

اليت تقع تكلفة  ال  ذلك إىل زايدة   ويؤدي٪،  100٪ إىل  2.76الضمان االجتماعي الفرنسي. ومتتد الرسوم اإلضافية من  
مبعدل اثبت   مبلغاً   إىل هؤالء املشرتكني  يرّد صندوق التأمني الصحي لليونسكوو )  كبرية زايدة     األفرادني املشرتك  على عاتق
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التكلفة ال انة تستكشف التكلفة اإلمجالية اليت يتحملها الصندوق. ومع أن األم إىل زايدة  كذلك    ويؤدي(  يغطي كامل 
إمكانية انضمام بعض موظفي اليونسكو العاملني واملتقاعدين )وليس كلهم على األرجح( إىل نظام الضمان االجتماعي 

(، كما AP-HPالفرنسي، فال يبدو أهنا استكشفت إمكانية التوصل إىل اتفاق مع املستشفيات العامة يف منطقة ابريس )
 ألخرى. فعلت بعض الوكاالت الدولية والبلدان ا

إىل أهنا استفادت   25يف الفقرة    أمساء منظمات األمم املتحدة اليت يشار  تطّلع على وتود نقابة موظفي اليونسكو أن   -  6
ما إذا كان موظفوها موجودين يف ذلك البلد فقط أم أن أن تعرف  من خطط التأمني الصحي الوطنية يف البلد املضيف، و 

ويف املكاتب امليدانية الواقعة يف بلدان عديدة، ولديها سياسة حراك تقضي ابنتقال  يف ابريس  ني لديها مثل اليونسكو موظف
املوظفني من املقر إىل امليدان َث العودة إىل املقر. ويساور نقابة موظفي اليونسكو القلق من أال يكون إسناد مهام صندوق 

يق التغطية احلالية لألوضاع اجلغرافية والوظيفية التأمني الصحي لليونسكو إىل نظام التأمني الصحي الفرنسي كفياًل بتحق
جلميع املشرتكني، وأن يؤدي بذلك إىل نشوء تغطية مبستويني )وإىل وضع غري مقبول(؛ والتكلفة غري معروفة حىت اآلن، 

 ولكن يرجنح أال تكون قابلة للمقارنة بتكلفة الصندوق احلايل.

 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه 
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