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 اللجنة الخامسة
 

 محضر موجز للجلسة السادسة والثالثين
   00 10، السا ة 2018 يار/مايو  8الثالثا  املعقودة ة املقر، نيويورك، يوم 
. تومو مونيتالسيد   الرئيس  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (ال امريون) .

.   اللجنة االإتشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية رئيس  . . . . .     ماإيورويز  السيد .
 احملتوياس

ـــــــــــــــــــــــــــــة  154البند  مل جدول األ مال  متويل بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االإـــــــــــــــتقرار ة   وريـ
 الدميقراطية ال ونغو
 مل جدول األ مال  متويل بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة ة كوإورو 157البند 
 ة ليربيامل جدول األ مال  متويل بعثة األمم املتحدة  158البند 
 مايل مل جدول األ مال  متويل بعثة األمم املتحدة املت املة املتعددة األبعاد لتحقيق االإتقرار ة 159البند 
 مل جدول األ مال  متويل بعثة األمم املتحدة لالإتفتا  ة الصحرا  الغربية 162البند 
 (2009) 1863األمل  مل جدول األ مال  متويل األنشطة الناشئة  ل قرار جملس 164البند 
 (تابف) 2019-2018مل جدول األ مال  امليزانية الربناجمية املقرتاة لفرتة السنتني  136البند 

التقديراس املتعلقة بالبعثاس السياإية اخلاصة واملسا ي احلميدة واملبادراس السياإية األخرى اليت  
 (تابف)تأذن هبا اجلمعية العامة و/ و جملس األمل 

بعثة األمم املتحدة لتقدمي املسا دة إ   رغانستان  
 05 10ارتُتح  اجللسة السا ة 

https://undocs.org/ar/S/RES/1863(2009)
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ن جددد وأل االمددداألل بموةدددظ ةعثدددة من مدددة اام  م ١٥٤البنددد  
 المتح ة لتحقيق االسددددددددددتقراي  ا جمنويةة الموراو ال ةمقرا ية

(A/72/638  وA/72/638/Corr.1 و A/72/778  وA/72/784 
  (A/72/844و  A/72/789/Add.11و  A/72/784/Add.1 و

ل بموةددظ ةعثددة اام  المتحدد ة من جدد وأل االمدداأل ١٥7البندد  
 A/72/718 و A/72/622) لددداية الدمدة دتددددددة  دا  دوسددددددددددددو دو

  (A/72/789/Add.4 و
من ج وأل االماألل بموةظ ةعثة اام  المتح ة  ا  ١٥8البن  
  (A/72/839 و A/72/640/Corr.1 و A/72/640) ليبرةا
من جدد وأل االمدداألل بموةددظ ةعثددة اام  المتحدد ة  ١٥9البندد  

 الالمتمدددداملددددة المتعدددد دة ااةعدددداد لتحقيق االسدددددددددددتقراي  ا مددددا
(A/72/663 و A/72/746 و A/72/789/Add.14)  

ل بموةددظ ةعثددة اام  المتحدد ة من جدد وأل االمدداأل ١62البندد  
 A/72/731 و A/72/623) لالسدددددددددددتحتاء  ا اليدددددددددددحراء الارةية

  (A/72/789/Add.1/Rev.1 و
ددة الناشئة لن  ١6٤البن   د د د د من ج وأل االماألل بموةظ اارشطد

 A/72/650) (2009) 1863  راي مجلس اامددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن
 (A/72/789/Add.6 و A/72/763 و
)املراقبة املالية(   رضـــــــ  تقرير  دا  السددددددي ة ةايبسدددددديوبا   - 1

 2017ازيران/يونيه  30إ   2016متوز/يوليه  1امليزانية للفرتة مل 
(A/72/638 و A/72/638/Corr.1 وامليزانيــــــــة املقرتاــــــــة للفرتة مل )
 A/72/784) 2019ازيران/يونيـــــــه  30إ   2018متوز/يوليـــــــه  1
مل ( واملــذكرة بشـــــــــــــــــأن ترتيبــاس التمويــل للفرتة A/72/784/Add.1 و
( A/72/778) 2018ازيران/يونيــــــه  30إ   2017متوز/يوليــــــه  1

لبعثـة منظمـة األمم املتحـدة لتحقيق االإـــــــــــــــتقرار ة   وريـة ال ونغو 
الدميقراطية، رقال  إّن األمني العام اقرتح ااتياجاس إضـــــــــــــــارية  بل  

، نظراً إ  إجرا  تعديالس 2017/2018مليون دوالر للفرتة  47.9
هـامـة كـان  ـا تـأثري كبري  لة قـدرة البعثـة  لة تنفيـذ واليت ـا. وترتب  
هذه التعديالس باجل ود اليت تبذ ا البعثة مل  جل د م تنقيح إـــجل 
الناخبني، وتقدمي الد م التق  واملايل إلجرا  االنت اباس الرئاإــــــــــــــية 

، وتعزيز  مل 2018ون األول/ديسمرب والتشريعية املقرر  قدها ة كان
مبـــاأل األمم املتحـــدة، وكفـــالـــة يفـــايـــة املـــدنيني ة   قـــا  وقو   ـــدة 

 هجماس، واالاتياجاس التشغيلية األخرى غري املتوقَّعة.

بليون دوالر  1.153وقــد اقرتح األمني العــام ميزانيــة قــدرهــا  - 2
رار ة لإلنفــــاى  لة بعثيــــة منظمــــة األمم املتحــــدة لتحقيق االإـــــــــــــــتق

، وذلك اإتناداً 2018/2019  ورية ال ونغو الدميقراطية ة الفرتة 
، اليت 2017إ  توصـــــــــــياس االإـــــــــــتعرام االإـــــــــــرتاتيجي للبعثة لعام 

 شـارس إ  ضـرورة د م العملية السـياإـية مل  جل مت يد الطريق  مام 
إجرا  انت اباس ذاس مصــــــداقية وشــــــاملة للجميف وإــــــلمية، وضــــــرورة 

يفــــايــــة املــــدنيني. وقــــد  إـــــــــــــــفرس  مليــــة إ ــــادة ترتيــــب الرتكيز  لة 
األولوياس هذه  ل ترشـــــيد امل ام املدنية، ووضـــــف إطار هي لي جديد 
لضـــــــــمان اتبا   جم شـــــــــامل ة جمال يفاية املدنيني، والتحول  و  جم 

، مف اإلبقا   لة وجود ثاب  للبعثة “احلماية مل خالل التوقعاس”
صــــــــــغرية مل تغطية منطقة جغرارية  ند االقتضــــــــــا ،  ّا إــــــــــُيمّ ل قوة 

واإـــعة، وهو  مر إـــي ون بال  األلية خالل الفرتة االنت ابية. إضـــارًة 
مليون  84.5إ  ذلـــك، طُلـــب اإلذن بـــالـــدخول ة التزامـــاس  بل  

دوالر، لتم ني البعثة مل د م العملية االنت ابية ومســـــــــــــــا دة اللجنة 
يجيت ا العملياتية،  لة الوطنية املســتقلة لالنت اباس ة ت ييا اإــرتات

. (2017) 2348النحو املنصـــــــــــــــول  ليــــــه ة قرار جملس األمل 
وتستند االاتياجاس مل املوارد اإلضارية املقّدرة ذاس الصلة إ  خطة 

 شاملة ومت املة وإ  املعلوماس املتااة وق  إ داد االقرتاح.
يوليه متوز/ 1دا  امليزانية للفرتة مل وة إـــــــــــياى  رم تقرير   - 3

( وامليزانية املقرتاة A/72/622) 2017ازيران/يونيه  30إ   2016
 2019ازيران/يونيـــــــه  30إ   2018متوز/يوليـــــــه  1للفرتة مل 

(A/72/718  لبعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة ة كوإـــــــــــــــورو، قال )
تبل   2018/2019الســــــــيدة بارتســــــــيوتامل إّن امليزانية املقرتاة للفرتة 

ة املــائــة مقــارنــة بــالفرتة  0.1مليون دوالر،  ي بزيــادة قــدرهــا  37.9
. و وضح   ّن البعثة إتواصل تعزيز وتوطيد السالم 2017/2018

ألمل واالإـــــــــــتقرار ة كوإـــــــــــورو واملنطقة احمليطة هبا، واالضـــــــــــطال  وا
باملشـــــاريف واألنشـــــطة الالزمة للورا  بواليالا،  ا ة ذلك تعزيز ويفاية 
اقوى اإلنســان وإــيادة القانون، وإاالل الثقة بني ااتمعاس احمللية. 

قوم وة إطار اجل ود الرامية إ  الت فيا مل األثر البيئي لعمليالا، ت
البعثة برتكيب نظم الطاقة الشـــــــمســـــــية، وبرصـــــــد املياه اجلورية، وإجرا  
حتليل ملياه الصــــــــــــرس الصــــــــــــحي، وغرمل األشــــــــــــجار، وتنظيم يفالس 

 التو ية.
وة إـــــــــــــــياى  رم تقرير  دا  ميزانية بعثة األمم املتحدة ة  - 4

 2017ازيران/يونيـــه  30إ   2016متوز/يوليـــه  1ليربيـــا للفرتة مل 
(A/72/640 و A/72/640/Corr.1 ه،  ماًل بقرار جملس (، قـــالـــ  إنـــّ

https://undocs.org/ar/A/72/638
https://undocs.org/ar/A/72/638/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/72/778
https://undocs.org/ar/A/72/784
https://undocs.org/ar/A/72/784/Add.1
https://undocs.org/ar/A/72/789/Add.11
https://undocs.org/ar/A/72/844
https://undocs.org/ar/A/72/622
https://undocs.org/ar/A/72/718
https://undocs.org/ar/A/72/718
https://undocs.org/ar/A/72/789/Add.4
https://undocs.org/ar/A/72/640
https://undocs.org/ar/A/72/640/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/72/640/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/72/839
https://undocs.org/ar/A/72/663
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ّفي   لول (2016) 2333األمل   30، إـــــــــــــــت ون البعثة قد صـــــــــــــــُ
. وذكــرس  ّن الــبــعــثــــــــة تــ ــبــــــــدس ة الــفــرتة 2018اــزيــران/يــونــيــــــــه 

مليون دوالر، مل  لــــــة  182.8نفقــــــاس بقيمــــــة  2016/2017
مليون دوالر هي قيمــــة املوارد املعتمــــدة،  ي  عــــدل تنفيــــذ  187.1

ة املائة. ويُعزى اخنفام االاتياجاس ة املقام  97.7للميزانية قدره 
األرراد النظــــاميني، وإ  اخنفــــام األول إ  اخلفض التــــدرعي لعــــدد 

الت اليا التشــــــــــــغيلية مل جرّا  تضــــــــــــانل االاتياجاس املتعلقة بالنقل 
اجلوي والربي، ووقا تشــــــــغيل إــــــــفينة  رية قبل الوق  املقرر لذلك، 
وإغالى مواقف، واالإـــــتفادة مل امل زون املوجود. وهذه الت فيضـــــاس 

ّدمة للموظفني  ّما كان قابل ا جزئياً ارتفا  ة مستوى املدرو اس املق
مقرراً، وذلــك وقــ  انت ــا  خــدمت م  و انتقــا م إ  مركز  مــل  خر 

 ولدى إصدار جداول جديدة ملرتباس املوظفني الوطنيني.
متوز/يوليه  1وة إـــــــــــياى  رم تقرير  دا  امليزانية للفرتة مل  - 5

( وامليزانية املقرتاة A/72/663) 2017ازيران/يونيو  30إ   2016
 2019ازيران/يونيـــــــه  30إ   2018متوز/يوليـــــــه  1للفرتة مل 

(A/72/746 لبعثــة األمم املتحــدة املت ــاملــة املتعــددة األبعــاد لتحقيق )
مليون  1.099ة تبل  االإـــــــــــــــتقرار ة مايل، قال  إّن امليزانية املقرتا

ة املــــائــــة  ل ميزانيــــة الفرتة  4.9دوالر وهي متثــــل زيــــادة بنســـــــــــــــبــــة 
. وال تزال وترية تنفيذ اتفاى الســــــــــالم بطيئة وال مي ل 2017/2018

التنبؤ هبا، ويعزى ذلك جزئياً إ  ب   نسـق مشـاركة األطراس املوقةعة، 
جز ي البلد وتزايد دور جممو اس املفســـــــــــديل، واالة انعدام األمل ة 

الشــــــــــــمايل واألوإــــــــــــ  نتيجة وجود  ا اس مســــــــــــلحة متطررة  نيفة 
ري ما. وشـــــــــــــــ دس االضـــــــــــــــطراباس املدنية زيادة، ريما ت رر ادو  

 االشتباكاس املسلحة بني األطراس املوقعة.
ة تقـــــدمي  2018/2019وتتمثـــــل  ولويـــــاس البعثـــــة للفرتة  - 6

 إـــــــــــيما ة املناطق الد م لتنفيذ اتفاى الســـــــــــالمن ويفاية املدنيني، وال
بل من ا زيادة  الشــمالية والوإــطة مل البلدن وبســ  إــلطة الدولة، بســُ
الــد م املقــدَّم لقواس الــدرــا  واألمل التــابعــة ملــايل، اليت يُتوّقف  ن تزداد 
قدرالا. ويفرتم  ن قواس الدرا  واألمل التابعة ملايل إـــــتنتشـــــر شـــــيئاً 

تدرعياً قدرة  رضل  لة احلد  رشيئاً ة  يف   ا  البلد، و  ا إتطور
مل األخطــار النــا ــة  ل املتفجراس، بوإـــــــــــــــــائــل من ــا الت ل  مل 
الذخائر املتفجرة واألج زة املتفجرة اليدوية الصـــــــــــنف وإدارة األإـــــــــــلحة 
والذخرية. غري  ن قدرالا وقدراس املؤإـــــــــــســـــــــــاس احل ومية الرئيســــــــــية 

طة الدولة إتظل ضعيفة  يث ال تستطيف لوادها  ن تعيد توطيد إل
ة الشــــــــــمال وتعزيزها ة الوإــــــــــ   و  ن حتول دون ادو  مزيد مل 

التدهور ة احلالة األمنية واحلالة اإلنســــــــــــــانية واالة اقوى اإلنســــــــــــــان 
واحلالة اإلمنائية. وال يزال الد م املقدَّم مل ااتمف الدويل،  ا ة ذلك 

 اامو ة اخلماإية ملنطقة الساال، ضرورياً.
يوليه متوز/ 1دا  امليزانية للفرتة مل  رم تقرير   وة إـــــــــــياى - 7

( وامليزانية املقرتاة A/72/623) 2017ازيران/يونيه  30إ   2016
 2019ازيران/يونيـــــــه  30إ   2018متوز/يوليـــــــه  1للفرتة مل 

(A/72/731 ،لبعثة األمم املتحدة لالإـــــــــــــتفتا  ة الصـــــــــــــحرا  الغربية )
 2018/2019قال  الســـــيدة بارتســـــيوتامل إّن امليزانية املقرتاة للفرتة 

ة املـــائـــة مقـــارنـــة  3.6مليون دوالر،  ي بزيـــادة قـــدرهـــا  53.9تبل  
. ونظراً إ   ّن األمل قــد بــاس مصــــــــــــــــدر قلق 2017/2018بــالفرتة 

للبعثة ولألطراس ة النزا ، رإّن البعثة  ّززس  مل مواقف متزايد بالنسبة 
األررقة شـــــــــــرىم اجلدار الرملي. وجرى اقرتاح تدابري إضـــــــــــارية للت فيا 

، هبــــدس احلــــد مل امل ــــاطر ومت ني 2018/2019والوقــــايــــة للفرتة 
البعثة مل تنفيذ واليت ا. وريما يتعلق باألنشــــــطة البيئية، إــــــتقوم البعثة 

لثالثة مل مشـــــــرو  افر اابار،  ا مل شـــــــأنه  ن يعا  بتنفيذ املرالة ا
التحدياس اللوجسـتية و وجه الضـعا  لة الصـعيد األم  اليت ينطوي 

  لي ا نقل املياه إ  مواقف األررقة.
دا  امليزانيـــة للفرتة مل وقـــالـــ ، ة إطـــار  رضـــــــــــــــ ـــا لتقرير   - 8
( A/72/650) 2017ازيران/يونيــــــه  30إ   2016يوليــــــه متوز/ 1

ازيران/يونيه  30إ   2018متوز/يوليه  1وامليزانية املقرتاة للفرتة مل 
2019 (A/72/763 ـــــــد م ة ( مل تـــــــب األمم املتحـــــــدة لتقـــــــدمي ال

 568.7تبل   2018/2019الصــــــــــــــومال، إّن امليزانية املقرتاة للفرتة 
ة املــــــــائــــــــة  ل الفرتة  2.3مليون دوالر،  ي بنقصــــــــــــــــــــــان قــــــــدره 

. وإــوس يواصــل امل تب تقدمي الد م اللوجســيت إ  2017/2018
بعثة االحتاد األرريقي ة الصومال، بسبل من ا توإيف نطاى الواداس 
التم ينيــــة للبعثــــة لتغطي  يف القطــــا ــــاس، وذلــــك مل  جــــل زيــــادة 

تنفيذ  لة طول طرى اإلمداد الرئيســـــــــــية. وإـــــــــــيواصـــــــــــل ال فا ة ة ال
ــــاأللغــــام، د م بعثــــة  امل تــــب، مل خالل دائرة اإلجرا اس املتعلقــــة ب
االحتاد األرريقي ة الصـــــومال تياراس ة جمال هتفيا لديد األج زة 
املتفجرة اليــــدويــــة الصـــــــــــــــنف وذلــــك مل خالل الواــــداس التم ينيــــة، 

  ال شـــــــــــــــا  ل املتفجراس، و ملياس التنقل بني القطا اس، وكال
والقدراس املتعلقة بإزالة  خطار املتفجراس. وإينّفذ امل تب حتسيناس 
بالغة األلية  لة الصـــــعيد األم ن وإـــــوس ينقل مقره الواقف ة مطار 

مرتاً، وذلك  150مقديشـــــو الدويل إ  موقف يبعد  ل املدرج  ســـــارة 
مة ملنظمة بنا   لة طلب ا ومة الصـــــــــــــــومال لتلبية معايري الســـــــــــــــال

https://undocs.org/ar/٢٣٣٣%20(2016)
https://undocs.org/ar/A/72/663
https://undocs.org/ar/A/72/746
https://undocs.org/ar/A/72/623
https://undocs.org/ar/A/72/731
https://undocs.org/ar/A/72/650
https://undocs.org/ar/A/72/763
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ل ا ياكل األإــــــــــاإــــــــــية  الطريان املدأل الدويلن كما  نه إــــــــــوس لســــــــــّ
للمعســــــ راس وإــــــوس عري حتســــــيناس بيئية. ويقرتح امل تب موا مة 
هي ــــل د م البعثــــة اخلــــال بــــه مف هيــــاكــــل د م البعثــــاس امليــــدانيــــة 

 األخرى.
)رئيس اللجنة االإـــــــتشـــــــارية لشـــــــؤون  السدددددي  يوةز ماسددددديو - 9

ية(   رم تقريرمي اللجنة االإــــــــــــتشــــــــــــارية املتعلقني بأدا  اإلدارة وامليزان
ميزانيـــة بعثـــة منظمـــة األمم املتحـــدة لتحقيق االإـــــــــــــــتقرار ة   وريـــة 

إ   2016متـــوز/يـــولـــيــــــــه  1الـــ ـــونـــغـــو الــــــــدميـــقـــراطـــيــــــــة لـــلـــفـــرتة مـــل 
ن وميزانيت ا املقرتاةن وااتياجالا اإلضـــــــــارية 2017ازيران/يونيه  30

ازيران/يونيــــــه  30إ   2018يوليـــــــه متوز/ 1مل املوارد للفرتة مل 
2019 (A/72/789/Add.11 ن وترتيبـــاس متويـــل بعثـــة منظمـــة األمم)

املتحدة لتحقيق االإــــــــــتقرار ة   ورية ال ونغو الدميقراطية للفرتة مل 
(، A/72/844) 2018ازيران/يونيــــه  30إ   2017متوز/يوليــــه  1

رقال إن اللجنة االإـــــــتشـــــــارية توصـــــــي باملوارقة  لة املوارد اإلضـــــــارية 
لتلبيـــة ااتيـــاجـــاس البعثـــة ريمـــا يتعلق  2017/2018املطلوبـــة للفرتة 

باالنت اباس املقبلة. و ضــــــاس  ّن اللجنة االإــــــتشــــــارية توصــــــي بإلغا  
ذ ررتة طويلة، وتوصـــي بعدم إنشـــا  وظيفتني مل وظيفة شـــاغرة من 21

الفئة الفنية. وتوصــــــــي  يضــــــــا  زيد مل الت فيضــــــــاس حت  بند املرارق 
 والبىن التحتية، والسفر ة م ام رمسية، والعملياس اجلوية.

ــــدخول ة  - 10 ــــاإلذن ة ال وريمــــا يتعلق بطلــــب األمني العــــام ب
دة التقنية والد م ريما يتصــل باملســا  2018/2019التزاماس للفرتة 

اللوجســـــــــــيت للعملية االنت ابية، قال الســـــــــــيد رويز ماإـــــــــــيو إن اللجنة 
االإـــــــــتشـــــــــارية توصـــــــــي باملوارقة  لة إذن بالدخول ة التزاماس  بل  

تيعــــــــا   80يتجــــــــاوز  ال مليون دوالر، وهي تتوقف  ن يتم اإـــــــــــــــ
االاتياجاس غري املتوقعة مل املوارد، ة اال نشـــــوئ ا، بشـــــ ل كامل 

د املوارد املتـــااـــة، و ن تُعرم املعلومـــاس املتعلقـــة بـــالنفقـــاس ة اـــدو 
 الفعلية املت بدة ة تقرير  دا  البعثة  ذه الفرتة.

و رم تقرير اللجنة االإـــتشـــارية املتعلق ببعثة األمم املتحدة  - 11
(، رقال إّن الوضــــــــــــف A/71/836/Add.4لإلدارة املؤقتة ة كوإــــــــــــورو )

النقـــدي للبعثـــة ال يغطي االاتيـــاطي النقـــدي التشـــــــــــــــغيلي ملــدة ثالثــة 
ة  10 ش ر. وتوصي اللجنة االإتشارية بتطبيق معدل شواغر بنسبة 

املائة  لة تقديراس ت اليا املوظفني الدوليني، ألن هذا املعدل  قر  
ارية قد  شــــــــارس ة إ  املعدل الفعلي. ونّوه إ   ّن اللجنة االإــــــــتشــــــــ

تقريرها الســـــابق املتعلق ببعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة ة كوإـــــورو 
إ   ن بعثــة األمم املتحــدة بــذلــ  ج ودا لتعــديــل  ــدد املركبــاس ورق 

االاتيــاجــاس املتوقعــة ل ــل رئــة مل رئــاس املوظفني ضـــــــــــــــمل اــدود 
للجنة  النســب القياإــية. وة هذا الصــدد،  شــار إ  التوصــية الســابقة

 االإتشارية ببذل ج ود  اثلة ة  يف بعثاس افظ السالم األخرى.
وذكر، ة معرم تقدميه لتقرير اللجنة االإــــــــتشــــــــارية املتعلق  - 12

(،  ّن البعثــة اققــ  معــدل A/72/839ببعثــة األمم املتحــدة ة ليربيـا )
ة املائة، غري  ّن النفقاس الفعلية قد  97.7بة تنفيذ للميزانية بنســـــــــــــــ

اادس كثريا  ل امليزانية املقررة. وتوصـــي اللجنة االإـــتشـــارية بأن تورر 
األمانة من جية  كثر واقعية إل داد ميزانياس البعثاس املقبلة اليت عري 
خفضــــ ا تدرعيا  و تصــــفيت ا، وتنتفف مل الدرومل املســــتفادة. وينبغي 

ومل ة النس ة املنقحة مل دليل تصفية بعثاس افظ إدراج تلك الدر 
الســــالم الذي تقوم بوضــــعه االيا إدارة  ملياس افظ الســــالم وإدارة 

 الد م امليداأل.
وتابف قائال إّن اللجنة االإـــــــتشـــــــارية تالاظ التقدم احملرز ة  - 13

جمــال اإلدارة البيئيــة خالل ررتة األدا ، وتعر   ل ثقت ــا ة  ن  يف 
اليت إـــــــــُتغلق ة املســـــــــتقبل إـــــــــيتم تســـــــــليم ا ورقاً للتوجي اس املواقف 

الصادرة  ل إدارة  ملياس افظ السالم وإدارة الد م امليداأل. وتأمل 
اللجنة االإـــــــتشـــــــارية ة  ن تواصـــــــل البعثة تطبيق املمارإـــــــاس املرا ية 
للبيئة،  ا ة ذلك معاجلة الرتبة امللوثة والت ل  الســليم مل احلاوياس 

ري املســــت دمة. وكتدبري اإــــتثنائي، تؤيد اللجنة االإــــتشــــارية البحرية غ
االقرتاح الدا ي إ   ن تأذن اجلمعية العامة لألمني العام باإــــــــــــــت دام 
الصــندوى االاتياطي لعملياس افظ الســالم ألغرام التدرق النقدي 
ة مواج ة النفقاس احملددة بعد إغالى البعثة، وذلك  وارقة مســــــــــبقة 

شــــــــــــارية، وبأن يُبلَّ  بذلك ة إــــــــــــياى تقرير األدا  مل اللجنة االإــــــــــــت
 الن ائي.

وقال ة معرم تقدميه تقرير اللجنة االإـــتشـــارية ذي الصـــلة  - 14
املتعلق ببعثة األمم املتحدة املت املة املتعددة األبعاد لتحقيق االإتقرار 

( إن توصـــــــــــياس اللجنة االإـــــــــــتشـــــــــــارية A/72/789/Add.14ة مايل )
ماليني دوالر ة امليزانية املقرتاة.  6.7إــــــــــتفضــــــــــي إ  هتفيض قدره 

وحت  بند املوظفني املدنيني، توصــــي اللجنة االإــــتشــــارية بعدم إنشــــا  
وظيفة واادة مل رئة اخلدمة امليدانية. وهي قد  وصـــــ   يضـــــاً بإجرا  

ة، واملرارق والبىن التحتية، هتفيضـــــــــــاس حت  بند الســـــــــــفر ة م ام رمسي
والعملياس اجلوية، واالتصــــــــــــاالس، وت نولوجيا املعلوماس، والتدريب. 
وترد، ة الفر  اخلامس مل تقرير اللجنة االإتشارية، توصياس اللجنة 
املتعلقة باإلجرا اس اليت يتعني  لة اجلمعية العامة اهتاذها ريما يتصل 

عددة األبعاد لتحقيق االإـــــــــــــــتقرار ة ببعثة األمم املتحدة املت املة املت

https://undocs.org/ar/A/72/789/Add.11
https://undocs.org/ar/A/72/844
https://undocs.org/ar/A/71/836/Add.4
https://undocs.org/ar/A/72/839
https://undocs.org/ar/A/72/789/Add.14
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مايل. وقد وارق  اللجنة االإـــــــــــــــتشــــــــــــــــارية  لة طلب املراقب املايل 
دوالر  43 174 000بالدخول ة التزاماس  بل  ال يتجاوز إ اليه 

لتلبية ااتياجاس األرراد العســـــ ريني و رراد الشـــــرطة اإلضـــــاريني الذيل 
 .(2016) 2295 ذن هبم جملس األمل ة قراره 

و رم الســـيد رويز ماإـــيو تقرير اللجنة االإـــتشـــارية املتعلق  - 15
ــغــربــيـــــــة  ــبــعــثــــــــة األمــم املــتــحــــــــدة لــالإــــــــــــــــتــفــتــــــــا  ة الصــــــــــــــــحــرا  ال ب

(A/72/789/Add.1/Rev.1رقال إن اللجن ،) ة االإــــــــتشــــــــارية توصــــــــي
دوالر ة امليزانيــــة املقرتاــــة للفرتة. وة  527 400 بت فيض قــــدره

إطار الت اليا التشـــــــغيلية، وبالنظر إ  من  النفقاس، توصـــــــي اللجنة 
ة املائة للموارد املتصــلة باملرارق والبىن  5االإــتشــارية بت فيض نســبته 

 التحتية، واالتصاالس وت نولوجيا املعلوماس.
قال ة معرم تقدميه تقرير اللجنة االإــــــــــتشــــــــــارية  ل  دا  و  - 16

( A/72/789/Add.6م تب األمم املتحدة لتقدمي الد م ة الصومال )
إن توصــــــــــــياس اللجنة االإــــــــــــتشــــــــــــارية إــــــــــــتفضــــــــــــي إ  هتفيض قدره 

اــددس  مليــة مراجعــة مليون دوالر ة امليزانيــة املقرتاــة. وقــد  2.6
اســـاباس املشـــرتياس اليت قام هبا جملس مراجعي احلســـاباس بنا   لة 
طلب اللجنة االإتشارية،  دة مسائل، من ا زياداس ة النفقاس بل  

مليون دوالر حت  بند نقل اص  اإل اشة للفرتتني  64.5جممو  ا 
، ونــــفــــقــــــــاس بــــلــــ  جمــــمــــو ــــ ــــــــا 2016/2017 و 2015/2016
ــــــة مل دون ا تمــــــاداس ة مليون دوالر  19.2 لثال  ررتاس مــــــالي

ل إدارته لعقد االإـــتعانة  امليزانية. و ضـــاس  نه ينبغي للم تب  ن لســـّ
 صــــــــــــــادر خارجية مف الطرس الثالث املتعاقد، ولســــــــــــــل  ملية تورري 

 اخلدماس الطبية.
و وضـــــــح املت ّلم  ّن اللجنة االإـــــــتشـــــــارية تقّر بالبيئة احملفورة  - 17

عمـــل ري ـــا امل تـــب. واإـــــــــــــــتطرد قـــائال إن اللجنـــة بـــالتحـــديـــاس اليت ي
االإــــتشــــارية تشــــاطر جملس مراجعي احلســــاباس الر ي بأنه يتعني  لة 
امل تب تعزيز الضواب  الداخلية وإنفاذ املسا لة بشأن إدارة املشرتياس 
والعقود. وتتوقف اللجنة االإـــتشـــارية  ن يســـتفاد مل تلك الدرومل و ن 

العقود اليت يربم ا امل تب وبعثاس افظ تطبق مستقبال ة إدارة  يف 
الســــــــــــــالم األخرى. وريما يتعلق بالنقل املقرتح للوظائا البال   ددها 

وظائا، تشري اللجنة االإتشارية  208وظيفة، وبإ ادة تنظيم  183
إ   ن م تب تقدمي الد م ة الصــــــــومال قد خضــــــــف لســــــــلســــــــلة مل 

ذلــك  مليــاس   مليــاس إ ــادة تنظيم ة الســـــــــــــــنواس األخرية،  ــا ة
إ ادة توزيف وإ ادة تنظيم. وترى اللجنة االإــــــــتشــــــــارية  نه يتعني  لة 

امل تب  ن يركز اهتمامه  لة  ملياته دون االإــتمرار ة إ ادة تنظيم 
 هي له.

)مايل(،  شــــــاد بذكرى مل رقدوا ايالم ة  السدددددي  براوي  - 18
يسعة إ  األزمة ة مايل، وقال إن املنظمة تديل  م، وللشعب الذي 

حتقيق الســـــــالم واالإـــــــتقرار ة البلد، ب فالة توارر املوارد ال ارية لبعثة 
األمم املتحدة املت املة املتعددة األبعاد لتحقيق االإــــــــــــــتقرار ة مايل، 

 (2016) 2295وال إــــــــــــــــيــمــــــــا ة ضــــــــــــــــو  قــرارمي جمــلــس األمــل 
 ، اللذيل  ززا والية البعثة وررعا مستوى قوالا.(2017) 2364 و

و ضــــــاس  نه ينبغي الرتكيز بقدر  كرب  لة يفاية  رراد البعثة  - 19
املت ــاملــة ومســــــــــــــــا ــدة قواس الــدرــا  واألمل التــابعــة ملــايل  لة يفــايــة 

ا جماس غري النمطية  لة القواس املدنيني، وذلك ة ضـــــــــــــــو  تزايد 
الــدوليــة و لة قواس مــايل واملــدنيني. وذكر  ن ورــد بلــده لي   لمــاً 
بربنامجم البعثة املتعلق بال شــــا  ل األلغام وإزالت ا، والذي يركز  لة 
الت فيا مل خماطر املتفجراس. و وضــــــــح  ّن البعثة املت املة عب  ن 

ن ا مل رصــد ويفاية مناطق ت ون اســنة التج يز بأنظمة جوية لتم ي
شـــــاإـــــعة. وإضـــــارة إ  ذلك، ينبغي االإـــــتعاضـــــة  ل ناقالس اجلنود 

 املدر ة باملركباس احملصنة ضد األلغام.
ومضـــــــــــــة قائال إنه، لوضـــــــــــــف اد لألزمة ة مايل، يلزم اهتاذ  - 20

إجرا اس  لة الصـــــــــــــــعيــــد اإلقليمي. رال بــــد مل زيــــادة التعــــاون مف 
لســـــاال وقولا املشـــــرتكة. وختم بالقول إن اامو ة اخلماإـــــية ملنطقة ا

ورد بلده لّث البعثة املت املة  لة مواصـــلة احلد مل بصـــمت ا البيئية، 
و لة إشــــــــــراك ااتمعاس احمللية ة مبادراس إدارة املوارد الطبيعية. وة 
هذا الصــــــدد،   ر   ل ترايبه بإنشــــــا  جممو ة األصــــــدقا  اليت تقوم 

 البيئية ة امليدان. بدور رائد ة جمال اإلدارة
بوتشـــــويه،  - )ليربيا(  شـــــاد بذكرى برنار تانو السددددي  دةحيز - 21

 املمثل الدائم ل وس ديفوار لدى األمم املتحدة.
وقال إنه  لة الرغم مل  لية منف نشو  النـزا اس واحلفاظ  - 22

 لة السالم، رإن  جزا  كثرية مل العامل هي رعليا ة  تون النــــــزا اس. 
عب  لة ااتمف الدويل املســــــــــا دة  لة إاالل الســــــــــالم ة  لذلك،

تلك املناطق. و  ر   ل تقدير ورد بلده البال  لإلإ ام الذي تقدمه 
األمم املتحدة والدول األ ضا  ري ا ة إبيل إاالل السالم ة ليربيا. 
رقد شـــ ل  بعثة األمم املتحدة ة ليربيا إادى  كرب  ملياس افظ 

األمم املتحدة، ايث ُنشــــــــر ة اامو  ما يزيد  ل  الســــــــالم ة تاري 
مل  رراد الشـــــــرطة  16 000مل األرراد العســـــــ ريني، و  126 500

https://undocs.org/ar/٢٢٩٥%20(2016)
https://undocs.org/ar/A/72/789/Add.1/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/72/789/Add.6
https://undocs.org/ar/S/RES/2295(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2364(2017)
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مل املوظفني املدنيني. وعب  ن ي ون افظة الســــــــــــــالم  23 000 و
 لة  هبة االإـــــــــــــتعداد والقدرة  لة التعامل مف طابف النزا اس املتغري 

لظون بــالــد م ال ــامــل مل  بــاإـــــــــــــــتمرار، و ن ي ونوا مطمئنني بــأ م
 جانب ااتمف الدويل.

و وضــــــح الســــــيد ديفيز  ّن ليربيا انتقل  مل اإــــــتضــــــارة بعثة  - 23
حلفظ الســــــالم إ  مســــــتوى  صــــــبح  ريه قادرة  لة مســــــا دة دول 
 خرى، مثل مايل. وبفضـــــــــــــــل الد م املقدم مل املنظمة،  جرس ليربيا 

. 2017 ، و2011 ، و2005ثالثـــة انت ـــابـــاس نـــاجحـــة ة   وام 
وقــد  تزس بعثــة األمم املتحــدة ة ليربيــا واليت ــا بنجــاح، غري  نـّـه ال 
تزال هناك ااجة ملواصــــلة د م رريق األمم املتحدة الُقطري اجلديد ة 

 ليربيا وهو يرارق البلد ة مسريته  و حتقيق إالم دائم.
)صــــــربيا(  قال  إن ورد بلدها يويل  السدددددي ة ريمودةيحيت  - 24
كبرية ألنشــــــــــــــطة بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة ة كوإــــــــــــــورو  لية  

وميتوهيا، اليت كســـب   كرب قدر مل الثقة ة  وإـــائ الطائفة الصـــربية 
وغريها مل الطوائا العرقية غري األلبانية. و وضــــــــــــــح   ّن اإــــــــــــــتمرار 
وجودها ي تســـــي  لية قصـــــوى بالنظر إ   ج ا احملايد، اإـــــتناداً إ  

. و ضــــــــــــار   نه بســــــــــــبب انعدام (1999) 1244مل قرار جملس األ
الثقة الطويل األمد بني الطوائا العرقية، يـُعمدَّ وجود البعثة  مرا ال غىن 
 نه لبنا  إـــالم واإـــتقرار و مل  لة  و دائم، ولتنفيذ االتفاقاس اليت 

راد وبريشــــــــــتينا ة إطار احلوار الذي ييســــــــــره مت التوصــــــــــل إلي ا بني بلغ
االحتاد األورويب. وة ضـــــــو  األادا  األخرية ة كوإـــــــورو وميتوهيا، 

 ينبغي اإلبقا   لة والية البعثة وتعزيز نطاى  نشطت ا.
وال ينبغي  ن تؤدي الد واس لتحقيق وروراس إ  هتفيضاس  - 25

ُيضرَّ بدورها ة احلفاظ غري مربرة ة ميزانية البعثة، ألن ذلك مي ل  ن 
 لة االإـــــــــــــــتقرار ة املنطقــة اليت تغطي ــا وة اإلقليم ك ــّل. و ردرــ  
قائلة إن األمم املتحدة يتعني  لي ا  ن تت ذ  جا اإــتباقيا إزا  قضــية 
كوإورو وميتوهيا. و  لن   ل معارضة صربيا حملاوالس لميش البعثة 

املــــاليــــة لبعثــــة األمم  داخــــل املنظمــــة. وعــــب تعزيز األرراد والقــــدراس
 املتحدة لإلدارة املؤقتة ة كوإورو مل  جل مت ين ا مل تنفيذ واليت ا.

شــــــــــــــرطة ”، قام  ما تســــــــــــــمة2018 ذار/مارمل  26وة  - 26
بفّض جتمف إـــلمي ة كوإـــورســـ ا ميرتوريتشـــا ة إـــياى  “كوإـــورو

احلوار الداخلي املتعلق ب وإـــــــــورو وميتوهيا، و وقف  بواشـــــــــية ماركو 
، مدير م تب كوإــورو وميتوهيا التابف حل ومة صــربيا. وقد دجوريتش

بعث وزير خارجية صــــــربيا إ  رئيس جملس األمل برإــــــالة خطية يبلغه 
(. وقــد  شــــــــــــــــار األمني العــام، ة S/2018/274ري ــا بــاحلــاد  )انظر 

تحدة لإلدارة املؤقتة ة كوإـــــــــــــــورو تقريره األخري املتعلق ببعثة األمم امل
(S/2018/407 إ   نه  )”  شــــــــ دس الفرتة املشــــــــمولة بالتقرير ادو

 دد مل التطوراس اليت  دس إ  تصا د ادة التوتر و ثّرس إلبا  لة 
ق إـــــــــــلوك  ا يد و إ  القل”، و نه “العالقاس بني بلغراد وبريشـــــــــــتينا

شــــــــرطة كوإــــــــورو  ثنا   ملية بارزة مل قبيل  ملية إلقا  القبض  لة 
. “الســــــــــيد دجوريتش، اليت  إــــــــــفرس  ل وقو   دد مل اإلصــــــــــاباس

مثة ااجة إ  إجرا  حتقيق شـــــــــــــــامل ة ”و ضـــــــــــــــاس األمني العام  ن 
 ذار/مارمل، واهتاذ إجرا اس تصــحيحية  26األادا  اليت وقع  ة 

 .“اإلنسان ة االة  دم اارتام اقوى
وقــد  كــد ذلــك احلــاد ، مقرتنــاً  قتــل  وليفر إيفــانوريتش،  - 27

الســـــــياإـــــــي مل صـــــــر  كوإـــــــورو، خطورة احلالة األمنية ة كوإـــــــورو 
وميتوهيا وتقلب ا، و لية اإــــــــــــتمرار وجود البعثة. وقال األمني العام ة 
ـــــــة ة كوإـــــــــــــــورو  ـــــــة األمم املتحـــــــدة لإلدارة املؤقت تقريره املتعلق ببعث

(S/2018/407  )” ُحــرمز ة
و الاــظ مــف الــقــلــق، بــ   الــتــقــــــــدم املــ

ما دام  اإلجاباس ذاس املصـــــــــــداقية والعدالة ”، مضـــــــــــيفاً “التحقيق
غائبة، رلل تنفك الشـــــــــ وك املتبادلة وتصـــــــــوراس انعدام األمل تقوم 

 .“ا ة  يف   ا  كوإورواجل ود الرامية إ  بنا  الثقة بني الطوائ
 اماً  لة إنشـــــــــا  بعثة األمم املتحدة  19وبعد مرور اوايل  - 28

مل املشـــــــرديل  200 000لإلدارة املؤقتة ة كوإـــــــورو، ال يزال يوجد 
داخليا يعيشــــون ة وإــــ  صــــربيا، بعد  ن رروا مل كوإــــورو وميتوهيا 
بســـــــــبب الت ديداس واالضـــــــــط اد. وبســـــــــبب ا جماس العديدة  لة 

ر  كوإــــــــورو وميتوهيا و تل الم وتراث م الثقاة، وهو  مر ينبغي صــــــــ
للبعثـــة  ن توليـــه مزيـــدا مل االهتمـــام، مل يتم ل مل العودة إـــــــــــــــوى 

ة املـائـة مل هـذا العـدد. بـل إنـه، ورقـا ملـا جـا  ة تقرير األمني  1.9
العام، إجل  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ة الفرتة مل 

، ثال  ااالس 2018نيســــان/ بريل  15لثاأل/يناير إ  كانون ا 17
مل ااالس العودة الطو ية إ  كوإـــورو ألرراد مل طوائا ال تشـــ ل 

  غلبية.
وقال  إن ورد بلدها يشـــــــــــــــعر تيبة األمل مل  ن البعثة ال  - 29

تزال تعــاأل مل ارتفــا  معــدالس الشـــــــــــــــواغر. إذ ال بــد مل مــل   يف 
ســـــر ة، و لة النحو الذي  وصـــــ  به الوظائا الشـــــاغرة  لة وجه ال

(. و وضـــــح   ّن A/72/789/Add.4اللجنة االإـــــتشـــــارية ة تقريرها )
املتعلق  71/303 دم ملئ ا يشـــــــــــــــ ل انت اكا لقرار اجلمعية العامة 

ل بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة ة كوإـــــــــــــــورو. و  رب   ل بتموي
 دم موارقة ورد بلدها  لة توصـــية اللجنة االإـــتشـــارية بتطبيق معدل 
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شــــــــــــواغر   لة  لة تقديراس ت اليا املوظفني الدوليني. وشــــــــــــرا  
قائلة إن توصـــــية اللجنة تســـــتند إ  معدل الشـــــواغر الفعلي للموظفني 

ل ألن املعدل مرتفف بشــــــ ل مفتعل بســــــبب الدوليني، وهو  مر مضــــــل
التأخرياس املســـــتمرة ة  ملية التوظيا. وتســـــا ل   ل إـــــبب تقدمي 
اللجنة االإــــــــــــــتشــــــــــــــارية ملثل تلك التوصــــــــــــــية، نظرا إ   ن التبايل بني 
معدالس الشـــــــــــــــواغر الفعلية املدرجة ة ميزانية البعثة قد ُوجدس منذ 

رإ ا إـــــــتؤدي إ  إـــــــنواس  ديدة. وإذا جرى تطبيق هذه التوصـــــــية، 
دوالر. و كدس مل  700 000خفض املوارد املقرتاة  ا يزيد  لة 

جديد د م بلدها القوي لت صـــــــــي  موارد كارية لألنشـــــــــطة الربناجمية 
وملشــــــاريف بنا  الثقة اليت تســــــعة البعثة مل خال ا إ  حتســــــني إــــــيادة 
القانون، واقوى اإلنســــــــــــــان، واملصــــــــــــــاحلة بني الطوائا العرقية، وهي 

 االس ذاس  لية رئيسية ة حتقيق واليت ا. جم
من جدد وأل االمدداألل الميزاريددة البررددامجيددة المقتر ددة  ١36البندد  

 A/72/7/Add.47) (تــــــــابــف) 20١9-20١8لددحددتددرة السددددددددددددنددتدديددن 
 (A/72/371/Add.9 و

التقديراس املتعلقة بالبعثاس الســـــــياإـــــــية اخلاصـــــــة واملســـــــا ي  
احلميدة واملبادراس الســــياإــــية األخرى اليت تأذن هبا اجلمعية 

 (تابف) العامة و/ و جملس األمل
 بعثة األمم املتحدة لتقدمي املسا دة إ   رغانستان  

تقريرم األمني  )املراِقبة املالية(   رضــــ  السدددي ة ةايبسددديوبا  - 30
املنقحــة  2018العــام املتعلق بــاالاتيــاجــاس املقرتاــة مل املوارد لعــام 

(، A/72/371/Add.9لبعثة األمم املتحدة للمســــــا دة ة  رغانســــــتان )
 رقال  إّن اجلمعية العامة قد  ااط   لما، ة اجلز  الثاأل والعشــــريل

مل تقرير اللجنة االإـــــــــــــــتشـــــــــــــــارية  36، بالفقرة 72/262مل قرارها 
(A/72/7/Add.14 وقّررس  دم املوارقة  لة امليزانية املقرتاة للبعثة ،)
(A/72/371/Add.4ن إالّ   ا)  قررس  ن تأذن لألمني العـام بالدخول

كانون الثاأل/يناير   1مليون دوالر للفرتة مل  82.9ة التزاماس  بل  
. وقد طلب  اجلمعية العامة إ  األمني 2018ازيران/يونيه  30إ  

العام تقدمي مقرتح ميزانية مســـــــــــــــت مل ة اجلز  املســـــــــــــــتأنا الثاأل مل 
 دورلا الثانية والسبعني.

، 2018ار  قائلة إّن االاتياجاس املقرتاة للبعثة لعام و ض - 31
مليون دوالر،  ي بنقصــــان  151.4اســــب املقرتح املســــت ممل، تبل  

. وقام 2017مليون دوالر مقارنة باملوارد املعتمدة لعام  12.7قدره 
، بتمــديــد واليــة بعثــة األمم (2018) 2405جملس األمل، ة قراره 

. 2019 ذار/مارمل  17املتحدة لتقدمي املسا دة إ   رغانستان اىت 
، رصـــد موارد قيمت ا 2018وقد اقرُتح، ة إطار امليزانية الســـابقة لعام 

مليون دوالر،  إاإاً،  11مليون دوالرن ويُعزى الفرى البال   140.4
الوظــائا املــدنيــة، وإ  إ  االررتاضــــــــــــــــاس املنقحــة املتعلقــة بشـــــــــــــــغــل 

التعــديالس املــدخلــة  لة الت ــاليا القيــاإـــــــــــــــيــة للمرتبــاس بــالنســـــــــــــــبـة 
 للموظفني الدوليني.

)رئيس اللجنة االإـــــــتشـــــــارية لشـــــــؤون  السدددددي  يوةز ماسددددديو - 32
اإلدارة وامليزانية(  قال، ة إطار  رضــــــــــه لتقرير اللجنة االإــــــــــتشــــــــــارية 

(، إن مقرتح امليزانية املســــــــت مل الذي A/72/7/Add.47الصــــــــلة ) ذي
مليون دوالر بــاملقــارنــة مف  11قــدمــه األمني العــام ميثـّـل زيــادة قــدرهــا 

املقرتح األصـــــــلي. وقّدم  اللجنة االإـــــــتشـــــــارية  دداً مل التوصـــــــياس 
بشـــــأن  دة مســـــائل، من ا معدالس الشـــــواغر. وريما يتعلق باملوظفني 

يني حتديداً، توصـــــي اللجنة االإـــــتشـــــارية بعدم املوارقة  لة اقرتاح املدن
إنشـــــــــا  ثال  وظائا ة قســـــــــم التنســـــــــيق بني اجل اس املا ة. وريما 
يتعلق بالت اليا التشــــــــــغيلية، توصــــــــــي اللجنة بإدخال تعديالس  لة 
االاتياجاس مل املوارد املتعلقة باخلربا  االإــــتشــــاريني، وبالنقل الربي. 

  تــب د م بعثــة األمم املتحــدة لتقــدمي املســــــــــــــــا ـدة إ   وريمــا يتعلق
 رغانســــــتان ة ال وي  و  تب الد م املشــــــرتك ة ال وي ، مازال  
اللجنة االإــتشــارية تشــك ة جدوى اإلبقا   لة هي لمني منفصــلمني. 
ه، ورقــــًا لقرار اجلمعيــــة العــــامـــة  واختتم بــــالقول إّن اللجنــــة تــــذّكر بــــأنــــّ

، عب  ن خيضف  ي تغيري ة منوذج تقدمي اخلدماس احلايل 70/248
  و املستقبلي ملوارقة اجلمعية.
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