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*1811026*  

 والسبعون الثانيةالدورة 

    من جدول األعمال 156البند 
 بعثة األمم المتحدة لتحقيق االستقرار في هايتيتمويل   

  
  تقرير اللجنة الخامسة  

 
 )املكسيك( غارسيا الندا: السيد فيلييب املقرِّر

 
 مقدمة -أوال  

، قررت اجلمييل اليامل، بناًء 2017أيل ل/ســــــــــبتم   15يف اجللســــــــــل اليامل الواةيل امليق  ة يف  - 1
مت يل بيول األمم ”املين ت على ت صــيل املكت ، أت تدريف يف جدول أعمال  ور ا الواةيل والســبيب البند 

 .وأت حتيله إىل اللجنل اخلامسل “تحدة لتحقيق االستقرار يف هاييتامل
أيار/ماي   15امليق  تب يف  48و  40جلســـــــــــتي ا  يفوةظرت اللجنل اخلامســـــــــــل يف ه ا البند  - 2
ةظر اللجنل يف البند خالل  أُبديتواملالحظات اليت  اليت أُ يل هبا البياةات. وتر  2018مت ز/ي ليه  5 و

 .(1)ذوي الصلليف احملضرين امل جزين 

 ال ثيقتات التاليتات:ه ا البند كات ميروضا على اللجنل من أجل ةظرها يف و  - ٣
تقرير األمب اليام عن أ اء ميزاةيل بيول األمم املتحدة لتحقيق االســـــــــــــــتقرار يف هاييت  )أ( 
 (؛A/72/689) 2017حزيرات/ي ةيه  ٣0إىل  2016مت ز/ي ليه  1للفرتة من 
 (.A/72/853)ذو الصلل لشؤوت اإل ارة وامليزاةيل  االستشاريل تقرير اللجنل )ب( 

  

__________ 

 (1) A/C.5/72/SR.40  وA/C.5/72/SR.48. 

https://undocs.org/ar/A/72/689
https://undocs.org/ar/A/72/853
https://undocs.org/ar/A/C.5/72/SR.40
https://undocs.org/ar/A/C.5/72/SR.48
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 A/C.5/72/L.36النظر في مشروع القرار  - ثانيا 
مت يل ”مشروع قرار بين ات  مت ز/ي ليه 5امليق  ة يف  48كات ميروضا على اللجنل يف جلست ا  - 4

مـــه رلين اللجنـــل بنـــاًء على  (A/C.5/72/L.36“)بيوـــل األمم املتحـــدة لتحقيق االســـــــــــــــتقرار يف هـــاييت قـــد 
 ت ةن. ت لت تنسيق ا مموللغري رمسيل مشاورات 

 وت تصـــــــــــــــ يت  A/C.5/72/L.36رار ويف اجللســـــــــــــــل ةفســـــــــــــــ ا، اعتمدت اللجنل مشـــــــــــــــروع الق - 5
 (.6الفقرة  )اةظر

 

https://undocs.org/ar/A/C.5/72/L.36
https://undocs.org/ar/A/C.5/72/L.36
https://undocs.org/ar/A/C.5/72/L.36
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 توصية اللجنة الخامسة - ثالثا 
 ت صي اللجنُل اخلامسل اجلمييَل اليامل باعتما  مشروع القرار التايل: - 6
  

 لتحقيق االستقرار في هايتيتمويل بعثة األمم المتحدة   
 

 إن الجمعية العامة، 
 (1)يف تقرير األمب اليام عن مت يل بيول األمم املتحدة لتحقيق االســـــــــــــــتقرار يف هاييت وقد نظرت 

 ،(2)ويف تقرير اللجنل االستشاريل لشؤوت اإل ارة وامليزاةيل هب ا الشأت
ال ي أعلن  2004شــــباا/ف اير  29املؤرخ  (2004) 1529إىل قرار جملن األمن وإذ تشيييير  

فيه اجمللن عن اســـــــــتيدا و إلةشـــــــــاء ق ة تابيل لامم املتحدة لتحقيق االســـــــــتقرار من أجل تقد  الدعم يف 
 ،قرة يف هاييتم اصلل عمليل سياسيل سلميل و ست ريل واحلفاظ على بيئل آمنل ومست

ال ي  2004ةيســات/أبريل  ٣0املؤرخ  (2004) 1542إىل قرار جملن األمن وإذ تشييير أي ييا  
أةشـــــــأ اجمللن ع جبه بيول األمم املتحدة لتحقيق االســـــــتقرار يف هاييت لفرتة أوليل مد ا ســـــــتل أشـــــــ ر، وإىل 

املؤرخ  (2017) 2٣50الحقــــــل اليت مــــــد  اجمللن ع جب ــــــا واليــــــل البيوــــــل، وآخرهــــــا القرار القرارات ال
 ،2017تشرين األول/أكت بر  15، ال ي مد  اجمللن ع جبه واليل البيول حىت 2017ةيسات/أبريل  1٣

 ،2004مت ز/ي ليه  1املؤرخ  58/٣15إىل قرارها وإذ تشير كذلك  
بشأت مت يل البيول، وإىل قرارا ا  2004حزيرات/ي ةيه  18املؤرخ  58/٣11إىل قرارها  وإذ تشير 

 ،2017حزيرات/ي ةيه  ٣0املؤرخ  71/٣02 الالحقل املتخ ة هب ا الشأت، وآخرها القرار
املبا ئ اليامل اليت يســـــــــــتند إلي ا مت يل عمليات األمم املتحدة حلف  الســـــــــــالم،  وإذ تعيد تأكيد 

املؤرخ  (28-)  ٣101و  196٣حزيرات/ي ةيه  27املــؤرخ  (4-) إ 1874حسبما ةصت علي ا قرارا ا 
 ،2000كاة ت األول/ يسم    2٣املؤرخ  55/2٣5و  197٣كاة ت األول/ يسم    11

ضـــــــــــــرورة تزويد البيول بامل ار  املاليل الالزمل لتمكين ا من االضـــــــــــــ الع  اعتبارها وإذ ت يييييييييي  في 
 عسؤوليا ا ع ج  قرارات جملن األمن املتخ ة يف ه ا الصد ،

ـــل األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف  تحيط علما - 1  ــــ ــــ ـــل إىل بيوـ ــــ حبالل االشرتاكات املقدمـ
ملي ت  71.1يف ذلك االشرتاكات غيــــــــــــــــر املسد ة البال  قدرها ، عا 2018ةيسات/أبريل  ٣0هاييت حىت 

يف املـالـل من جمم ع االشـــــــــــــــرتاكـات املقررة،  0.9 والر من  والرات ال اليـات املتحـدة، وه  مـا  وـل    
وتالح  بقلق أت ســــــبف  ول فقل من الدول األعضــــــاء ســــــد ت اشــــــرتاكا ا املقررة بالكامل، وحت   يف 

 ، وال سيما الدول اليت علي ا متأخرات، على  فف اشرتاكا ا املقررة غري املسد ة؛الدول األعضاء األخرى
للدول األعضـــــــاء اليت ســـــــد ت اشـــــــرتاكا ا املقررة بالكامل، وحت   تعرب عن تقديرها - 2 

  يف الدول األعضاء األخرى على ب ل كل ج د ممكن لكفالل تسديد اشرتاكا ا املقررة للبيول بالكامل؛
__________ 

 (1) A/72/689 

 (2) A/72/853 

https://undocs.org/ar/S/RES/1529(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1542(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2350(2017)
https://undocs.org/ar/A/RES/58/315
https://undocs.org/ar/A/RES/58/315
https://undocs.org/ar/A/RES/58/311
https://undocs.org/ar/A/RES/58/311
https://undocs.org/ar/A/RES/71/302
https://undocs.org/ar/A/RES/71/302
https://undocs.org/ar/1874%20(دإ-4)
https://undocs.org/ar/1963%20و%203101%20(د-28)
https://undocs.org/ar/A/RES/55/235
https://undocs.org/ar/A/RES/55/235
https://undocs.org/ar/A/72/689
https://undocs.org/ar/A/72/853
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إزاء احلالل املاليل املتيلقل بأةشـــ ل حف  الســـالم، وياصـــل فيما يتصــل  رب عن القلقتع - ٣ 
بتسديد التكاليف للدول املسامهل بق ات اليت تتحمل أعباء إضافيل بسب  تأخر بيض الدول األعضاء يف 

  فف أةصبت ا املقررة؛
ليل مياملل متساويل على ضرورة أت تُياَمل  يف بيوات حف  السالم املقبلل واحلا تشدد - 4 

 ال متييز في ا فيما يتيلق بالرتتيبات املاليل واإل اريل؛
على ضرورة تزويد  يف بيوات حف  السالم بامل ار  الكافيل لكي تض لف  تشدد أي ا - 5 

 كل من ا ب اليت ا بفياليل وكفاءة؛
إىل األمب اليام كفالل أت ت ضـــــف امليزاةيات املقرتحل حلف  الســـــالم على أســـــا   تطلب - 6 

 ال اليل التشريييل لكل من ا؛
االســــــــتنتاجات والت صــــــــيات ال ار ة يف تقرير اللجنل االســــــــتشــــــــاريل لشــــــــؤوت اإل ارة  تقر - 7 
 ، وت ل  إىل األمب اليام أت يكفل تنفي ها بالكامل؛(2)وامليزاةيل

 األمب اليام أت يكفل التنفي  الكامل لاحكام ذات الصــــــلل بامل ضــــــ ع من إىل تطلب - 8 
 2006حزيرات/ي ةيـــــــه  ٣0املؤرخ  60/266و  2005حزيرات/ي ةيـــــــه  22املؤرخ  59/296قرارا ـــــــا 

 65/289و  2010حزيرات/ي ةيه  24املؤرخ  64/269و  2007حزيرات/ي ةيه  29املؤرخ  61/276 و
 25املؤرخ  69/٣07و  2012حزيرات/ي ةيــه  21املؤرخ  66/264و  2011حزيرات/ي ةيــه  ٣0املؤرخ 

 ، والقرارات األخرى ذات الصلل؛2016حزيرات/ي ةيه  17املؤرخ  70/286و  2015حزيرات/ي ةيه 
إىل األمب اليام أت يتخ   يف اإلجراءات الالزمل لضــــــــــمات إ ارة البيول  تطلب أي يييييييا - 9 

 بأقصى قدر من الكفاءة واالقتصا ؛
 

 2017يونيه حزيران/ 30إلى  2016تموز/يوليه  1تقرير أداء الميزانية للفترة من   
 2016مت ز/ي ليه  1بتقرير األمب اليام عن أ اء ميزاةيل البيول للفرتة من  حيط علمات - 10 

 ؛(1)2017حزيرات/ي ةيه  ٣0إىل 
أت تقيد حلساب الدول األعضاء اليت أوفت بالتزاما ا املاليل جتاو البيول حصل كل  تقرر - 11 

الر فيما يتيلق بالفرتة املاليل املنت يل يف  و  14 ٣82 400من ا يف الرصيد احلر واإليرا ات األخرى البالغل 
كاة ت األول/   2٣املؤرخ  70/246، وفقا للمســـــــــــت يات املســـــــــــتكملل يف قرارها 2017حزيرات/ي ةيه  ٣0

 70/245قرارها ، على النح  املبب يف 2017، مف مراعاة جدول األةصــــــبل املقررة ليام 2015 يســــــم  
 ؛2015كاة ت األول/ يسم    2٣املؤرخ 

أت ختصم من االلتزامات غري املسد ة للدول األعضاء اليت مل تف بالتزاما ا  تقرر أي ا - 12 
 والر  14 ٣82 400لغل املاليل جتاو البيول حصـــــــــــــــل كل من ا يف الرصـــــــــــــــيد احلر واإليرا ات األخرى البا

 أعالو؛ 11، وفقاً للخ ل املبينل يف الفقرة 2017حزيرات/ي ةيه  ٣0يتيلق بالفرتة املاليل املنت يل يف  فيما

https://undocs.org/ar/A/RES/59/296
https://undocs.org/ar/A/RES/59/296
https://undocs.org/ar/A/RES/60/266
https://undocs.org/ar/A/RES/60/266
https://undocs.org/ar/A/RES/61/276
https://undocs.org/ar/A/RES/61/276
https://undocs.org/ar/A/RES/64/269
https://undocs.org/ar/A/RES/64/269
https://undocs.org/ar/A/RES/65/289
https://undocs.org/ar/A/RES/65/289
https://undocs.org/ar/A/RES/66/264
https://undocs.org/ar/A/RES/66/264
https://undocs.org/ar/A/RES/69/307
https://undocs.org/ar/A/RES/69/307
https://undocs.org/ar/A/RES/70/286
https://undocs.org/ar/A/RES/70/286
https://undocs.org/ar/A/RES/70/246
https://undocs.org/ar/A/RES/70/246
https://undocs.org/ar/A/RES/70/245
https://undocs.org/ar/A/RES/70/245
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 والر يف اإليرا ات املقدر أت تأيت  90 000أت ُُيصــــــــم النقصــــــــات البال   تقرر كذلك - 1٣ 
حزيرات/ي ةيـــه  ٣0بـــالفرتة املـــاليـــل املنت يـــل يف  من االقت ـــاعـــات اإللزاميـــل من مرتبـــات امل لفب فيمـــا يتيلق

 أعالو؛ 12و  11 والر املشار إلي ا يف الفقرتب  14 ٣82 400من األرصدة البالغل  2017
مت يل ”أت تدريف يف جدول األعمال املؤقت لدور ا الوالول والسبيب البند املين ت  تقييييرر - 14 

 “.ييتبيول األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف ها
 


