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  الدورة الرابعة والستون
  اللجنة اخلامسة

   من جدول األعمال١٣١البند 
      ٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

  التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة    
  

 إن اجلمعية العامة،  

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

  ،٢٠٠٧أبريل / نيسان٤ املؤرخ ٦١/٢٦٤و ، ٢٠٠٦يوليه /متوز ٧
ــد نظــرت    ــأمني      وق ــة باســتحقاقات الت ــات املتعلق ــام عــن االلتزام ــر األمــني الع  يف تقري

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

 يف مذكرة األمني العام اليت حييل هبا تقرير وحدة التفتـيش املـشتركة              وقد نظرت أيضا    
، ومــذكرة األمــني العــام الــيت حييــل هبــا  )٣(عــن التغطيــة الطبيــة ملــوظفي منظومــة األمــم املتحــدة  

املعــين يف منظومــة األمــم املتحــدة يني وتعليقــات جملــس الرؤســاء التنفيــذ تعليقــاتأبــداه مــن  مــا
ــسيق  ــى بالتنـ ــشتركة    علـ ــيش املـ ــدة التفتـ ــر وحـ ــنتقريـ ــة    عـ ــوظفي منظومـ ــة ملـ ــة الطبيـ  التغطيـ

  ،)٤(املتحدة األمم
__________ 

  )١(  A/64/366.  
  )٢(  A/64/7/Add.4.  
  )٣(  A/62/541.  
  )٤(  A/62/541/Add.1.  
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 بتقرير األمني العـام عـن االلتزامـات املتعلقـة باسـتحقاقات التـأمني               حتيط علما   - ١  
  ؛ )١(الصحي بعد انتهاء اخلدمة والتمويل املقترح هلا

ــضا   - ٢   ــا أيـ ــيط علمـ ــة   حتـ ــر اللجنـ ــواردة يف تقريـ ــيات الـ ــتنتاجات والتوصـ  باالسـ
  ؛)٢(االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية

املتعلقــة لتزامــات اال إىل األمــني العــام أن يقــدم إليهــا تقريــرا عــن إدارة  تطلــب  - ٣  
الــسابعة التـأمني الــصحي بعـد انتــهاء اخلدمــة، لكـي تنظــر فيـه علــى ســبيل األولويـة يف دورهتــا      ب

أن مبـدأ دفـع االسـتحقاقات أوال بـأول هـو أيـضا أحـد اخليـارات                  واضـعاً يف اعتبـاره      والستني،  
  : التاليةسائلامليضّمنه معلومات وحتليالً بشأن مجلة أمور منها  وأن، صاحلةال

  نطاق وتغطية اخلطط احلالية للتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة؛  )أ(  
  بديلة للتمويل؛يارات علقة خباملتة يداراإلتكاليف ال  )ب(  
  ضمان التمويل الكايف من خمتلف مصادر التمويل؛الكفيلة بترتيبات ال  )ج(  
خطــط املــشاركني واألمــم املتحــدة يف   مــسامهةستويات املتعلقــة مبــيــارات اخل  )د(  

  التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة؛
ــة األجــل اســتراتيجيات   )هـ(   ــة علــى  مــاتااللتزاتمويــل تتعلــق بشــاملة طويل املترتب

  التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة؛ 
   خبطط الرعاية الصحية؛صلةتدابري أخرى خلفض تكاليف األمم املتحدة املت  )و(  
 املتقاعــدين عـام خطـط التـأمني الـصحي بعــد انتـهاء اخلدمـة ملــوظفي القطـاع ال        )ز(  

  ؛ اهتماليت توفرها حكوم
 يف  واملـوظفني العـاملني    ة للمـوظفني املتقاعـدين    بالنـسب ،  اآلثار املالية والقانونيـة     )ح(  

 نطاق وتغطية خطط التأمني الصحي بعـد انتـهاء    ‘١’:  ما يلي   املترتبة على تغيري   الوقت الراهن، 
   ؛ مستويات املسامهة‘٢’  و؛اخلدمة

ــب  - ٤   ــام  تطلـ ــني العـ ــل أن ي إىل األمـ ــستحقة    الواصـ ــات املـ ــن االلتزامـ ــق مـ تحقـ
هـذه املعلومـات     درج وأن يـ    مبراجعتـها،  جملس مراجعـي احلـسابات     يقوم   باستخدام األرقام اليت  

  . أعاله٣املطلوب يف الفقرة تقرير  اليف  تلكققالتحعملية ونتيجة 
  

 


