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    ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢٤قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/64/594( على تقرير اللجنة اخلامسة بناء[
  

  التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة  - ٦٤/٢٤١
  

 ،إن اجلمعية العامة  

ــشري   ــا إذ تـ ــؤرخ  ٥٨/٢٤٩ إىل قرارهـ ــانون األول٢٣ ألـــف املـ ــسمرب / كـ  ٢٠٠٣ديـ
 املـؤرخ   ٦٠/٢٨٣قراريهـا    و ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ٨ املؤرخ   ٦٠/٢٥٥ واجلزء الثالث من قرارها   

  ،٢٠٠٧أبريل / نيسان٤ املؤرخ ٦١/٢٦٤  و٢٠٠٦يوليه /متوز ٧
ــد نظــرت    ــأمني      وق ــة باســتحقاقات الت ــات املتعلق ــام عــن االلتزام ــر األمــني الع  يف تقري

 لــشؤون  ويف تقريــر اللجنــة االستــشارية )١(الــصحي بعــد انتــهاء اخلدمــة والتمويــل املقتــرح هلــا  
  ،)٢(اإلدارة وامليزانية ذي الصلة

ــة الطبيــة ملــوظفي     يف وقــد نظــرت أيــضا    تقريــر وحــدة التفتــيش املــشتركة عــن التغطي
ــام وتعليقـــات)٣(منظومـــة األمـــم املتحـــدة  ــاء التنفيـــذيني   تعليقـــاتو  األمـــني العـ جملـــس الرؤسـ

  ،)٤(ى التقرير علاملعين بالتنسيقمنظومة األمم املتحدة  يف
 بتقرير األمني العـام عـن االلتزامـات املتعلقـة باسـتحقاقات التـأمني               لماحتيط ع   - ١  

  ؛ )١(الصحي بعد انتهاء اخلدمة والتمويل املقترح هلا

_______________ 

)١( A/64/366.  
)٢( A/64/7/Add.4.الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الرابعــة :  لالطــالع علــى الــنص النــهائي، انظــر

  . ألف٧والستون، امللحق رقم 
  .A/62/541انظر   )٣(
  .A/62/541/Add.1نظر ا )٤(
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ــضا   - ٢   ــا أيـ ــيط علمـ ــة   حتـ ــر اللجنـ ــواردة يف تقريـ ــيات الـ ــتنتاجات والتوصـ  باالسـ
  ؛)٢(االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية

إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السابعة والـستني  م  إىل األمني العام أن يقد   تطلب  - ٣  
 لكـي تنظـر فيـه علـى        التأمني الـصحي بعـد انتـهاء اخلدمـة،        املتعلقة ب لتزامات  االتقريرا عن إدارة    
 هــو أيــضا أحــد ‘‘دفــع االســتحقاقات أوال بــأول’’أن مبــدأ يف اعتبــاره آخــذا ، ســبيل األولويــة
  التاليــةسائلاملــعــن معلومــات لــة أمــور منــها مج  ذلــك التقريــريــضمن وأن، صاحلةاخليــارات الــ
  :وحتليل هلا
  نطاق وتغطية اخلطط احلالية للتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة؛  )أ(  
  مالية بديلة؛خيارات وضع املتعلقة بة يداراإلتكاليف ال  )ب(  
ــات ال  )ج(   ــة ترتيبــ ــوفريالكفيلــ ــل  بتــ ــددة التمويــ ــالغ حمــ ــةمببــ ــف   بدقــ ــن خمتلــ  مــ
  التمويل؛ مصادر

خطــط التــأمني الــصحي بعــد انتــهاء يف  سامهةاملــستويات املتعلقــة مبــيــارات اخل  )د(  
  ؛األمم املتحدةمن جانب  و فيهااملشاركنيمن جانب  اخلدمة

التــأمني ب املتعلقــة االلتزامــاتتمويــل طويلــة األجــل ل وشــاملة اســتراتيجيات   )هـ(  
  الصحي بعد انتهاء اخلدمة؛

 خبطـط   فيمـا يتـصل    األمم املتحدة    يت تتحملها  ال تكاليفالفض  خل أخرىتدابري    )و(  
  الرعاية الصحية؛

 املتقاعــدين عـام خطـط التـأمني الـصحي بعــد انتـهاء اخلدمـة ملــوظفي القطـاع ال        )ز(  
  ؛ اهتماليت توفرها حكوم

 يف  واملـوظفني العـاملني    بالنـسبة للمـوظفني املتقاعـدين     ،  اآلثار املالية والقانونيـة     )ح(  
 نطاق وتغطية خطط التأمني الصحي بعـد انتـهاء     ‘١’: يلي  ما على تغيري  املترتبة   الوقت الراهن، 

   ؛ مستويات املسامهة‘٢’  و؛اخلدمة
تحقــق مــن االلتزامــات املــستحقة الواصــل أن يإىل األمــني العــام  أيــضا تطلــب  - ٤  

 هـذه املعلومـات     درج وأن يـ    مبراجعتـها  جملـس مراجعـي احلـسابات      يقـوم    باستخدام األرقام اليت  
  . أعاله٣املطلوب يف الفقرة تقرير  اليف ققالتحملية عونتيجة 

  ٦٨اجللسة العامة 
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢٤


