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 املتحدة لدعم نظام العدالة يف هاييت متويل بعثة األمم - 73/317
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 بعثة األمم املتحدة لدعم نظام العدالة يف هاييت أداء ميزانيةيف تقرير األمني العام عن  وقد نظرت 
مذ رة األمني العام عن ويف  (1)2018حزيران ي نيه  30إىل  2017تشـــــــرين األول أ ت بر  16للفرتة من 

تقرير اللجنــة و  (2)2019 ـــان ن األول ديســـــــــــــــم    31ل ز ي ليـــه إىل  1البعثـــة للفرتة من ترتيبـــاو ل يـــ  
 ،(3)االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية هبذا الشأن

الذي أنشأ  ،2017نيسـان أبري   13املؤرخ  (2017) 2350إىل قرار جملس األمن  وإذ تشري 
اجمللس مب جبــه بعثــة األمم املتحــدة لــدعم نظــام العــدالــة يف هــاييت، اعتبــارهــا بعثــة متــابعــة  ف  الســـــــــــــــ م 

إىل  2017تشـــــــــــــــرين األول أ ت بر  16هـــــــاييت لفرتة أوليـــــــة مـــــــد ـــــــا ســـــــــــــــتـــــــة أ ـــــــــــــــ ر لتـــــــد من  يف
، وآخرهـــا القرار ، والقراراو ال حقـــة اليت مـــدد اجمللس مب جب ـــا واليـــة البعثـــة2018 نيســـــــــــــــــان أبريـــ  15

، الذي مدد اجمللس مب جبه والية البعثة لفرتة هنائية 2019نيســـــــــــــــان أبري   12املؤرخ  (2019) 2466
 ،2019تشرين األول أ ت بر  15مد ا ستة أ  ر، حىت 

__________ 

 (1) A/73/641. 

 (2) A/73/748. 

 (3) A/73/755/Add.6. 

https://undocs.org/ar/A/73/932
https://undocs.org/ar/S/RES/2350%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2466%20(2019)
https://undocs.org/ar/A/73/641
https://undocs.org/ar/A/73/755/Add.6
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بشأن ل ي   2017 ان ن األول ديسم    24ألف املؤرخ  260 72إىل قرارها  وإذ تشري أيضا 
املؤرخ  558 72، و ـــذلـــه مقررهـــا 2018ل ز ي ليـــه  5اء املؤرخ  260 72البعثـــة، وقرارهـــا ال ح  

 ،2018ل ز ي ليه  5
املبادئ العامة اليت يســــــــــــتند إلي ا ل ي  عملياو األمم املتحدة  ف  الســــــــــــ م،  كيدوإذ تعيد أت 

( املؤرخ 28-)د 3101و  1963حزيران ي نيه  27( املؤرخ 4-)دإ 1874املنصـــــــــــ ر علي ا يف قرارا ا 
 ،2000 ان ن األول ديسم    23خ املؤر  235 55و  1973 ان ن األول ديسم    11

ضــــــــــــــرورة تزويد البعثة امل ارد املالية ال زمة لتمعين ا من االضــــــــــــــ     وإذ تضعععععععععععا يف اعتبارها 
 ،ذاو الصلةمبسؤوليا ا مب جب قراراو جملس األمن 

حبالة اال ـــــــــــــــرتا او املقدمة إىل بعثة األمم املتحدة لدعم نظام العدالة يف  حتيط علما - 1 
ملي ن  35.3، مبا يف ذله اال ـــــــرتا او دة املســـــــددة البال  قدرها 2019نيســـــــان أبري   30هاييت حىت 

يف املــائــة من جمم   اال ـــــــــــــــرتا ــاو املقررة،  0.4دوالر من دوالراو ال الايو املتحــدة، وه  مــا حنثــ     
دول فقط من الدول األعضـــــاء ســـــددو ا ـــــرتا ا ا املقررة العام ، و    ي   110ح  بقل  أن وت 

 الدول األعضاء األخرى، وال سيما الدول اليت علي ا متأخراو، على دف  ا رتا ا ا املقررة دة املسددة؛
  للدول األعضـــــــاء اليت ســـــــددو ا ـــــــرتا ا ا املقررة العام ، و  تعرب عن تقديرها - 2 

  ي  الدول األعضاء األخرى على بذل    ج د ممعن لعفالة تسديد ا رتا ا ا املقررة للبعثة العام ؛
إزاء ا الة املالية املتعلقة أبنشـــ ة حف  الســـ م، ويااـــة فيما يتصـــ   تعرب عن القلق - 3 

الدول األعضــــاء بتســــديد التعاليف للدول املســــا ة بق او اليت تتحم  أعباء إضــــافية بســــبب  خر بع  
 دف  أنصبت ا املقررة؛ يف

على ضرورة أن تُعاَم   ي  بعثاو حف  الس م املقبلة وا الية معاملة متساوية  تشدد - 4 
 ال لييز في ا فيما يتعل  الرتتيباو املالية واإلدارية؛

  على ضرورة تزويد  ي  بعثاو حف  الس م امل ارد العافية لعي يض ل تشدد أيضا - 5 
    من ا ب اليته بفعالية و فاءة؛

إىل األمني العام  فالة أن ت ضـــــ  امليزانياو املقرتحة  ف  الســـــ م على أســـــا   تطلب - 6 
 ال الية التشريعية لع  من ا؛

االســـــــتنتاجاو والت اـــــــياو ال اردة يف تقرير اللجنة االســـــــتشـــــــارية لشـــــــؤون اإلدارة  تؤيد - 7 
 ، رهناً أبحعام هذا القرار، وت لب إىل األمني العام أن يعف  تنفيذها العام ؛(3)وامليزانية

 ؛2018ل ز ي ليه  5املؤرخ  290 72 هامن قرار  12و  11الفقرتني  تعيد أتكيد - 8 
أن األنشـــــــــــــــ ة ال يتجمية امل تلفة اليت تضـــــــــــــــ ل  هبا بعثاو حف  الســـــــــــــــ م،  تالحظ - 9 

يزم  ل يل ا عن طري  اال ـــــــــــــرتا او املقررة، تب أن تع ن مرتب ة ارتباطا مبا ـــــــــــــرا ب الايو جملس  واليت
 األمن وأن تععس ت  ر هذه ال الايو؛

م أن يدرج يف تقرير أداء البعثة معل ماو مفصــــــــلة عن األنشــــــــ ة إىل األمني العا تطلب - 10 
 ال يتجمية، مبا يف ذله العيفية اليت أس م هبا تنفيذ تله األنش ة يف تنفيذ والايو البعثة؛

https://undocs.org/ar/A/RES/72/260
https://undocs.org/ar/A/RES/72/260
https://undocs.org/ar/A/RES/72/260
https://undocs.org/ar/A/RES/72/260
https://undocs.org/ar/A/RES/55/235
https://undocs.org/ar/A/RES/55/235
https://undocs.org/ar/A/RES/72/290
https://undocs.org/ar/A/RES/72/290
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على أ ية األداء العام للميزانية يف عملياو حف  الســـــ م، وت لب إىل األمني  تشععععدد - 11 
 ئاو الرقابة املعنية، وأن يعّد تقريرا عن ذله يف سياق تقارير األداء؛العام أن ي اا  تنفيذ ت اياو هي

على أ ية نظام املســـــــــــاءلة يف األمانة العامة، وت لب إىل األمني العام  تشعععععععععدد أيضعععععععععا - 12 
ي ااــــــــــــ  تعزيز إدارة امل اطر والضــــــــــــ ابط الداخلية يف إدارة ميزانياو حف  الســــــــــــ م، وأن يقدم تقريرا  أن
 تقريره املقب ؛ ذله يف سياق عن

إىل األمني العام أن يعف  التنفيذ العام  لألحعام ذاو الصلة امل ض   من قرارا ا  تطلب - 13 
 276 61 و 2006حزيران ي نيــــــه  30رخ املؤ  266 60و  2005حزيران ي نيــــــه  22املؤرخ  296 59

ــيـــــــه  29 املــؤرخ ــيـــــــه  24املــؤرخ  269 64و  2007حــزيــران يــ ن املــؤرخ  289 65 و 2010حــزيــران يــ ن
ــــه  30 ــــه  21املؤرخ  264 66و  2011حزيران ي ني  حزيران  25املؤرخ  307 69 و 2012حزيران ي ني
 ، ومن القراراو األخرى ذاو الصلة؛2016حزيران ي نيه  17املؤرخ  286 70و  2015ي نيه 

إىل األمني العام أن يت ذ  ي  اإلجراءاو ال زمة لضــــــــــمان إدارة البعثة  تطلب أيضعععععععا - 14 
 أبقصى قدر من العفاءة واالقتصاد؛

 
 2018حزيران/يونيه  30إىل  2017تشرين األول/أكتوبر  16لفرتة من تقرير أداء امليزانية ل  

 تشـــــــــــــــرين األول  16بتقرير األمني العـام عن أداء ميزانيـة البعثـة للفرتة من  احتيط علم - 15 
 ؛(1)2018حزيران ي نيه  30إىل  2017أ ت بر 

 
 2019كانون األول/ديسمرب   31متوز/يوليه إىل  1التقديرات للفرتة من   

 لألمني العـــــام أن يـــــدخـــــ  يف التزامـــــاو لغنفـــــاق على البعثـــــة مببل  ال يتجـــــاوز  أتذن - 16 
 ؛2019 ان ن األول ديسم    31 ل ز ي ليه إىل 1دوالر للفرتة من  49 450 100

 
 متويل سلطة الدخول يف التزامات  

دوالر للفرتة من  49 450 100أن تقســـــــــــــــم بني الـــــدول األعضــــــــــــــــــــاء مبل   تقرر - 17 
 272 73، وفقا للمســـــــت ايو املســـــــتعملة يف قرارها 2019 ان ن األول ديســـــــم    31ل ز ي ليه إىل  1

، على النح  2019، م  مراعاة جدول األنصــــــــــبة املقررة لعام 2018 ان ن األول ديســــــــــم   22املؤرخ 
 ؛2018 ان ن األول ديسم    22املؤرخ  271 73املبني يف قرارها 

 ـــان ن   15( املؤرخ 10-)د 973أن ختصـــــــــــــــم، وفقـــا ألحعـــام قرارهـــا  تقرر أيضعععععععععععععا - 18 
الفقرة  ، من املبل  املقســم فيما بني الدول األعضــاء، على النح  املنصــ ر عليه يف1955األول ديســم  

دوالر، الذي يشم   1 701 400أع ه، حصة    من ا يف رايد اندوق معادلة الضرائب البال   17
املقـــدأر أن  ن من االقت ـــاعـــاو اإللزاميـــة من مرتبـــاو امل افني امل اف  علي ـــا للبعثـــة للفرتة من اإليراداو 

 ؛2019 ان ن األول ديسم    31ل ز ي ليه إىل  1
 

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/73/272
https://undocs.org/ar/A/RES/73/272
https://undocs.org/ar/A/RES/73/271
https://undocs.org/ar/A/RES/73/271
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التقديرات املتعلقة حبسعععععععاب دعم عمليات حفظ السعععععععالم وقاعدة األمم املتحدة للو سعععععععتيات يف   
 2020حزيران/يونيه  30إىل  2019يوليه متوز/ 1برينديزي، إيطاليا، للفرتة من 

ــتمد للحساا اخلار لبعثة األمم املتحدة لدعم نظام العدالة يف هاييت تقرر - 19  مبل   أن تعـ
 ، يشـــــــــــــــمــــ  مبل  2020حزيران ي نيــــه  30إىل  2019ل ز ي ليــــه  1دوالر للفرتة من  3 300 000
دوالر لقاعدة األمم  499 000دوالر  ســـــــــــــــاا دعم عملياو حف  الســـــــــــــــ م ومبل   2 801 000

 املتحدة لل جستياو يف برينديزي، إي اليا؛
 

 متويل االعتماد  
دوالر للفرتة من  3 300 000أن تقســـــــــــــــم بني الـــــــدول األعضـــــــــــــــــــــاء مبل   تقرر - 20 

، 272 73، وفقا للمســــــــت ايو املســــــــتعملة يف قرارها 2020حزيران ي نيه  30إىل  2019 ل ز ي ليه 1
 ؛271 73، على النح  املبني يف قرارها 2020و  2019م  مراعاة جدول األنصبة املقررة لعامي 

ل  املقســم فيما بني (، من املب10-)د 973أن ختصــم، وفقا ألحعام قرارها  تقرر أيضا - 21 
أع ه، حصــــــة    من ا يف راــــــيد اــــــندوق  20الدول األعضــــــاء، على النح  املنصــــــ ر عليه يف الفقرة 

دوالر من  199 400دوالر، ويشــــــــــم  ا صــــــــــة التناســــــــــبية البال ة  252 100معادلة الضــــــــــرائب البال  
امل اف  علي ـا  ســــــــــــــــاا الدعم،  اإليراداو املقـدأر أن  ن من االقت ـاعاو اإللزاميـة من مرتبـاو امل افني

دوالر من اإليراداو املقدأر أن  ن من االقت اعاو اإللزامية من  52 700وا صـــــــــــــــة التناســـــــــــــــبية البال ة 
 مرتباو امل افني امل اف  علي ا لقاعدة األمم املتحدة لل جستياو؛

لتزاما ا املالية أن ختصم من املبل  املقسم بني الدول األعضاء اليت أوفت ا تقرر كذلك - 22 
أع ه، حصــــــــة    من ا يف الراــــــــيد ا ر  20و  17جتاه البعثة، على النح  املنصــــــــ ر عليه يف الفقرتني 

حزيران   30دوالر فيمـا يتعل  الفرتة املاليـة املنت يـة يف  350 300واإليراداو األخرى البـال  جمم ع مـا 
، 2015 ان ن األول ديسم    23املؤرخ  246 70، وفقا للمست ايو املستعملة يف قرارها 2018ي نيه 

 ان ن   23املؤرخ  245 70، على النح  املبني يف قرارها 2018م  مراعاة جدول األنصــــــــــــبة املقررة لعام 
 ؛2015األول ديسم  

أن ختصم من االلتزاماو دة املسددة للدول األعضاء اليت مل تف التزاما ا املالية  تقرر - 23 
دوالر يف  350 300جتاه البعثة حصـــــــــــــة    من ا يف الراـــــــــــــيد ا ر والعائداو األخرى البال  جمم ع ما 

 أع ه؛ 22الفقرة  ، وفقاً لل  ة املبينة يف2018حزيران ي نيه  30يتعل  الفرتة املالية املنت ية يف  ما
دوالر يف اإليراداو املقدر أن  ن  344 000أن تضــــــــا  الزايدة البال ة  تقرر أيضععععععا - 24 

االقــتــ ــــــــاعــــــــاو اإللــزامــيــــــــة مــن مــرتــبــــــــاو املــ اــفــني فــيــمــــــــا يــتــعــلــ  الــفــرتة املــــــــالــيــــــــة املــنــتــ ــيـــــــة يف  مــن
يف الفقرتني دوالر واملشــــــــــــــــار إلي ــا  350 300إىل األراــــــــــــــــدة البــال  قــدرهــا  2018 حزيران ي نيــه 30
 أع ه؛ 23 و 22

األمني العام على م االة اختاذ تدابة إضافيـة لضمان س مة وأمن  ي  األفراد  تشجا - 25 
ــــــــة األمم املتحدة، م  مراعاة أحعام الفقرتني  ــــــــار ني يف البعثة  ت رعايـ من قرار جملس األمن  6و  5املشـ

 ؛2003آا أدس س  26املؤرخ  (2003) 1502
إىل تقدمي ت عاو للبعثة، نقدا ويف  ـــــــــــــــع  خدماو ول ازم  ظى بقب ل األمني  تدعو - 26 

 العام، على أن تدار الت عاو، حسب االقتضاء، وفقا لغجراءاو واملمارساو اليت أرست ا اجلمعية العامة؛

https://undocs.org/ar/A/RES/73/272
https://undocs.org/ar/A/RES/73/272
https://undocs.org/ar/A/RES/73/271
https://undocs.org/ar/A/RES/73/271
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
https://undocs.org/ar/S/RES/1502%20(2003)
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عمـــال املؤقـــت لـــدور ـــا الرابعـــة والســـــــــــــــبعني البنـــد املعن ن أن تـــدرج يف جـــدول األ تقرر - 27 
 “.بعثة األمم املتحدة لدعم نظام العدالة يف هاييت ل ي ”

 97اجللسة العامة 
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