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 الدورة الرابعة والسبعون
    األعمالمن جدول  162البند 

 تمويل بعثة األمم المتحدة لالستفتاء في الصحراء الغربية   
  

 تقرير اللجنة الخامسة  
  

 )إسرائيل( واكس: السيد يارون المقرر  
  

 مقدمة  -   أول  
ر  الجمايــج الاــامــجم لم ج ســــــــــــــت ــا الاــامــج ال ــانيــج الماقودة لم  - 1 بنــا ع ع ت توةــــــــــــــيــج الم تــام ،رف

ــبتمبر  20 ــباين البند المانون 2019أي ول/ســــــــــ تمويل با ج ”م أن تدرج لم جدول أعمال دورت ا الراباج والســــــــــ
 وأن تحي ه إلت ال جنج الخامسج. “األمم المتحدة لالستفتا  لم الةحرا  الغربيج

ولم الجز  ال انم من الدورة الراباج والســـــــــباين المســـــــــتانفجم عقد  ال جنج الخامســـــــــج ج ســـــــــت ا عبر  - 2
 ( ونظر  خالل ا لم البند المذ ور.19-التةال الشب م بسبا جائحج مرض ليروس  ورونا ) وليدا

 ول نظر لم هذا البندم  ان  الو ائق التاليج ماروضج ع ت ال جنج: - 3

ــتفتا  لم الةـــــــــحرا  الغربيج  )أ(  تقرير األمين الاام عن أدا  ميزانيج با ج األمم المتحدة لالســـــــ
 (؛A/74/645) 2019حزيران/يونيه  30إلت  2018ليه تموز/يو  1ل فترة من 

ــتفتا  لم الةـــــــحرا  الغربيج ل فترة  )ا(  تقرير األمين الاام عن ميزانيج با ج األمم المتحدة لالســـــ
 (؛A/74/708) 2021حزيران/يونيه  30إلت  2020تموز/يوليه  1من 

 (.A/74/737/Add.1) تقرير ال جنج االستشاريج لشؤون اإلدارة والميزانيج ذو الة ج )ج( 
  

https://undocs.org/ar/A/74/645
https://undocs.org/ar/A/74/708
https://undocs.org/ar/A/74/737/Add.1
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 A/C.5/74/L.49النظر في مشروع القرار   -  ثانيا  
تموـيل باـ ج األمم المتحـدة ”م أحـال رئيس ال جـنج مشــــــــــــــرو  ،رار بانوان 2020حزيران/يونـيه  24لم  - 4

ُ،ّدم بنا ع ع ت مشـــــاورا  سير رســـــميج تول  تنســـــيق ا   (A/C.5/74/L.49)“ لالســـــتفتا  لم الةـــــحرا  الغربيج
ــامتـــــج ولقـــــا لمقرر  الجمايـــــج الاـــــامـــــج مم  ـــــج   بولنـــــدام وذلـــــه ل نظر ليـــــه بموجـــــا إجرا  الموالقـــــج الةــــــــــــــــ

 .74/555و  74/544

،ـــد اعُتمـــدم ولقـــا  A/C.5/74/L.49حزيران/يونيـــهم اعتبر  ال جنـــج أن مشــــــــــــــرو  القرار  27ولم  - 5
ــا إلت أن ا ســــــتحي  ع ما 6)انظر الفقرة   74/555و   74/544رين لإلجرا  المبين لم المقر  (. وأشــــــار  أيضــــ

 بالقرار لم ج ست ا المقب ج التم ُتاقد باد و،ف الامل بالتدابير االحترازيج حالما تسمح الظروف بذله.

  

https://undocs.org/ar/A/C.5/74/L.49
https://undocs.org/ar/A/C.5/74/L.49
https://undocs.org/ar/A/C.5/74/L.49
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 توصية اللجنة الخامسة  -  ثالثا  
 الاامج باعتماد مشرو  القرار التالم: توةم ال جنُج الخامسج الجمايج   - 6
 

 تمويل بعثة األمم المتحدة لالستفتاء في الصحراء الغربية  
 مإن الجمعية العامة

م ( 1) لم تقرير   األمين الاام عن تمويل با ج األمم المتحدة لالستفتا  لم الةحرا  الغربيج  وقد نظرت 
 م( 2) رة والميزانيجوالتقرير ذ  الة ج لّ جنج االستشاريج لشؤون اإلدا

ذ تشييييييييير  ــا   1991نيســــــــــــان/أبريل  29المؤرخ  (1991) 690إلت ،رار مج س األمن  وا  الذ  أنشــــــــــ
ــحرا  الغربيجم والقرارا  الالحقج التم مدد المج س  ــتفتا  لم الةــــــــــ المج س بموجبه با ج األمم المتحدة لالســــــــــ

الــذ  مــدد  2019ول/أ توبر تشــــــــــــــرين األ 30المؤرخ  (2019) 2494بموجب ــا واليــج البا ــجم واخرهــا القرار 
 م2020تشرين األول/أ توبر  31المج س بموجبه واليج البا ج حتت 

ذ تشييييييييير أي ييييييييا  لت  1991أيار/مايو  17المؤرخ  45/266إلت ،رارها    وا  المتا ق بتمويل البا ج وا 
م و ذله إلت 2019تموز/يوليه  3المؤرخ  73/324دم واخرها القرار  ،رارات ا الالحقج المتخذة لم هذا الةــــــــــــــد

 م2019تموز/يوليه  3المؤرخ  73/555مقررها 

ذ تعيد تأكيد  ــبما   وا  ــتند إلي ا تمويل عم يا  األمم المتحدة لحفظ الســـالمم حسـ المبادئ الاامج التم يسـ
 انون    11( المؤرخ 28-)د  3101و   1963حزيران/يونيه   27( المؤرخ 4-)دإ  1874ارات ا نةــــــــــــــ  ع يه ،ر 
 م2000 انون األول/ديسمبر  23المؤرخ  55/235و  1973األول/ديسمبر 

ذ تالحظ مع التقدير   التبرعا  التم ُ،دِّم  ل با جم وا 

ذ ت ييييييييع في ا   ضــــــــــــرورة تزويد البا ج بالموارد الماليج الالزمج لتم ين ا من االضــــــــــــ ال   تبارهاوا 
 بمسؤوليات ا بموجا ،رارا  مج س األمن ذا  الة جم

إلت األمين الاــام أن يا ــد إلت رئيس البا ــج بم مــج ةــــــــــــــيــاســج مقترحــا  الميزانيــج  تطلي  - 1 
 60/266م و 2005حزيران/يونيـــه  22المؤرخ  59/296المقب ـــج ع ت نحو يتفق تمـــامـــا مر أح ـــام ،رارات ـــا 

المؤرخ  64/269م و 2007حزيران/يونيـــــــه  29المؤرخ  61/276م و 2006حزيران/يونيـــــــه  30المؤرخ 
ــه  24 ــه  30الـــمـــؤرخ  65/289م و 2010حـــزيـــران/يـــونـــيـــــ الـــمـــؤرخ  66/264م و 2011حـــزيـــران/يـــونـــيـــــ
ــه حـــزيـــران/يـــونـــ  21 ــه  25الـــمـــؤرخ  69/307م و 2012يـــــ الـــمـــؤرخ  70/286م و 2015حـــزيـــران/يـــونـــيـــــ
 م وسير ذله من القرارا  ذا  الة ج؛2016حزيران/يونيه  17

بحالج االشترا ا  المقدمــــــــج إلت با ــــــــــــج األمم المتحدة لالستفتا  لم الةحرا    تحيط  لما - 2 
م يون دوالر   47٫2م بما لم ذله االشــــــــــــترا ا  سير المســــــــــــددة البالغج 2020نيســــــــــــان/أبريل  30الغربيج لم  

حظ بق ق لم المائج من مجمو  االشــــــــــترا ا  المقررةم وتال 3٫5دوالرا  الواليا  المتحدةم التم تم ل نحو  من

__________ 

 (1) A/74/645  وA/74/708. 

 (2) A/74/737/Add.1. 

https://undocs.org/ar/S/RES/690(1991)
https://undocs.org/ar/S/RES/2494(2019)
https://undocs.org/ar/A/RES/45/266
https://undocs.org/ar/A/RES/45/266
https://undocs.org/ar/A/RES/73/324
https://undocs.org/ar/A/RES/73/324
https://undocs.org/ar/A/RES/55/235
https://undocs.org/ar/A/RES/55/235
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/74/645
https://undocs.org/ar/A/74/708
https://undocs.org/ar/A/74/737/Add.1
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ــا   103 أن ــترا ات ا المقررة بال املم وتحد جمير الدول األعضـ ــدد  اشـ ــا  ،د سـ دول لق  من الدول األعضـ
 األخرىم وال سيما الدول التم ع ي ا متاخرا م ع ت أن ت فل دلر اشترا ات ا المقررة سير المسددة؛

ال املم وتحد جمير ل دول األعضـــا  التم ســـدد  اشـــترا ات ا المقررة ب   تعر   ن تقديرها - 3 
 الدول األعضا  األخرى ع ت بذل  ل ج د مم ن ل فالج تسديد اشترا ات ا المقررة ل با ج بال امل؛

ــل   تعر   ن القلق - 4  ــج ليما يتةـ ــالمم وبخاةـ ــ ج حفظ السـ إزا  الحالج الماليج المتا قج بانشـ
تاخر باض الدول األعضـــــــا   بتســـــــديد الت اليف ل دول المســـــــاهمج بقوا  التم تتحمل أعبا  إضـــــــاليج بســـــــبا

 دلر أنةبت ا المقررة؛ لم

ع ت ضـــرورة أن ُتاام ل جمير با ا  حفظ الســـالم المقب ج والحاليج ماام ج متســـاويج   تشييدد - 5 
 ال تمييز لي ا ليما يتا ق بالترتيبا  الماليج واإلداريج؛

ــ  ر ع ت ضـــرورة تزويد جمير با ا  حفظ الســـالم بالموارد ال الي  تشييدد أي ييا - 6  ج ل م تضـ
  ل من ا بواليت ا بفااليج و فا ة؛

إلت األمين الاام  فالج أن توضــــــر الميزانيا  المقترحج لحفظ الســــــالم ع ت أســــــاس   تطل  - 7 
 الواليا  التشريايج ذا  الة ج؛

االســـــــــتنتاجا  والتوةـــــــــيا  الواردة لم تقرير ال جنج االســـــــــتشـــــــــاريج لشـــــــــؤون اإلدارة   تؤيد - 8 
 م وت  ا إلت األمين الاام أن ي فل تنفيذها بال امل؛( 2) والميزانيج

إلت األمين الاام أن يضـــــــــر أ را ومبادئ توجي يج واضـــــــــحج لتحديد إجرا ا  تقديم    تطل  - 9 
أو   با لتقديم الاروضم التم ســــــــــــُتســــــــــــت خدم ألسراض من ا   الا ا ا م ســــــــــــوا   ان  دعوة لتقديم الا ا ا 

ــ ر والخدما م بما لم ذله خدما  ال يرانم وأن يقوم بتحديد دليل  الحةـــــــــــــول ع ت أنوا  مخت فج من الســـــــــــ
 مشتريا  األمم المتحدة تباا لذله؛

ارسا  إلت األمين الاام أن يتخذ تدابير ل فالج أن تمت ل المنظمج أللضل المم  تطل  أي ا - 10 
المتباج لم مجال المشــــــتريا  الاامج ليما يتا ق بالشــــــفاليجم بما لم ذله من خالل نشــــــر ما وما  إضــــــاليج 

الحيز الاام عن نتائج عم يا  الشـــــــــــــرا  المنفذةم بما لم ذله لم مجال خدما  ال يرانم توخيا لمزيد من  لم
حديد دليل مشــــــــتريا  األمم المتحدة الشــــــــفاليج لم عم يا  الشــــــــرا  التم تضــــــــ  ر ب ا المنظمجم وأن يقوم بت 

 لذله؛ تباا

الام يج الجاريج لوضــــــــر مؤشــــــــرا  األدا  القائمج ع ت األ ر لم إ ار تنفيذ النظام  تالحظ - 11 
الشـامل لتقييم األدا م وت  ا لم هذا الةـدد إلت األمين الاام أن يقدم لم تقريرا المقبل ما وما  عن ال يفيج 

ؤشـــرا  لقياس أدا  البا ج ل م ام المقررة وأ ر تخةـــيا الموارد ع ت ذله األدا م التم ســـُتســـتخدم ب ا هذا الم
 و ذله ال يفيج التم سُتس م ب ا ت ه المؤشرا  لم تحديد الموارد الالزمج ل ل م مج من الم ام المقررة؛

 إلت األمين الاــام أن يقــدم لم تقريرا المقبــل خ ــج تنفيــذيــج وتح يال لتنفيــذ النظــام تطليي  - 12 
ــير  ــياسج الميزانيجم لتيسـ ــامل لتقييم األدا م بما لم ذله ما يتا ق بارتبا  النظام بتخ ي  البا ج وةـ الجديد الشـ

 نظر الجمايج الاامج لم   با  الموارد الالزمج لتنفيذ النظام؛
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ــ ج   تشييييدد - 13  ــا لج لم األمانج الاامجم وت  ا إلت األمين الاام مواةــــ ع ت أهميج نظام المســــ
ــير تنفيذ الواليج وزيادة تازيز إدا رة المخا ر والضـــــواب  الداخ يج لم إدارة ميزانيا  حفظ الســـــالم من أجل تيســـ

 الشفاليجم واإلبالغ عن ذله لم تقريرا المقبل؛

ع ت أهميج األدا  الاام ل ميزانيج لم عم يا  حفظ الســــــــــالمم وت  ا إلت   تشيييييييدد أي يييييييا - 14 
ــيا  هيئا   ــ ج تنفيذ توةـــــــ الر،ابج المانيجم مر إيال  االعتبار الواجا لتوجي ا  الجمايج األمين الاام مواةـــــــ

 الاامج وتوةيات ام واإلبالغ عن ذله لم سياق تقارير األدا ؛

( من خ ر ع ت 19-مـا تشــــــــــــــ ـ ه جـائحـج مرض ليروس  وروـنا ) ولـيد  تالحظ بقلق بيال  - 15 
ــال ــالمج ألراد حفظ السـ ــمان سـ ــالمج واألمنم وأهميج ضـ ــحج والسـ ــحت مم والحفاظ ع ت الحياة والةـ م وأمن م وةـ

اســــــــــــــتمراريج تنفـيذ الواليا  الحيويجم بمـا لم ذله حمـايج المـدنيينم والتق ـيل إلت أدنت حد من احتمـال تســــــــــــــبـ ا 
أنشــ ج البا ج لم نشــر الفيروسم والقيام حســا اال،تضــا م ولم حدود الواليا م بدعم الســ  ا  الو نيجم بنا  

بالتااون مر المنســــــــق المقيم وسيرا  19-من أجل التةــــــــد  لجائحج  وليد ع ت   ب ام ليما تتخذا من تدابير
ــدم وت  ــا إلت األمين الاــام أن يبّين لم تقريرا المقبــل عن األدا  تــدابير  من  يــانــا  األمم المتحــدة لم الب 

 التةد  التم اتخذت ا البا ج؛

وماٍ  عن تدابير التةــد  إلت األمين الاام أن يضــمِّن تقريرا المقبل عن األدا  ما   تطل  - 16 
ــيج والراهنجم وأن يقتر  خيارا   التم اتخذت ا البا ج وعن الدروس المســــــــتخ ةــــــــج من األوبئج والجوائح الماضــــــ

 لتحسين التاها مستقبال لألوبئج والجوائحم ألسراض من ا استمراريج تةريف األعمال؛

اددة السـنوا  لخفض اث ار البيئيج  التقدم المحرز لم تنفيذ االسـتراتيجيج البيئيج المت  تالحظ - 17 
لام يا  حفظ الســـــــالمم وت  ا إلت األمين الاام تازيز التدابير المتخذة لتنفيذ االســـــــتراتيجيج لم جمير با ا  
ــتراتيجيج ولقا ل ظروف الخاةــــــج لم الميدانم ولم امت ال تام  ــيا مر الر ائز الخمس لالســــ حفظ الســــــالمم تمشــــ

 اإلبالغ عن ذله لم سياق تقريرا االستاراضم المقبل؛ل قواعد واألنظمج ذا  الة جم و 

ــيين التم ُأب   عن ا    تعر   ن القلق - 18  إزا  االدعا ا  المتا قج باالســـتغالل واالنت اه الجنسـ
لم با ا  حفظ الســــــــالمم وت  ا إلت األمين الاام مواةــــــــ ج تنفيذ ســــــــياســــــــج األمم المتحدة القائمج ع ت عدم 

ــان االســــ  ــامح إ ال،ا بشــ ــ ريين وألراد التســ ــيين ليما يتا ق بجمير األلراد المدنيين والاســ تغالل واالنت اه الجنســ
 الشر جم واإلبالغ عن ذله لم سياق تقريرا المقبل عن المسائل الشام ج لادة ، اعا ؛

ــالم التاباون لألمم المتحدةم  بالتحديا  األمنيج المتزايدة التم يواج  ا  تسيييييييل م - 19  حفظج الســـــــــ
ــيما األلراد النظاميينم وت  ا إلت األمين  ــين ســــــالمج وأمن ألراد البا جم وال ســــ وتؤ د من جديد التزام ا بتحســــ
الاـام أن يواةـــــــــــــــل تازيز التـدابير المتخـذة لم هـذا الةـــــــــــــــددم وأن يقـدم تقريرا عن ذلـه إلت الجمايـج الاـامـج 

 لمقبل ل با ج؛سياق مشرو  الميزانيج ا لم

م وتســــّ م  ذله بالدور ال ام 61/276أح ام الجز  ال امن عشــــر من ،رارها    تؤكد من جديد - 20 
الذ  تؤديه المشــــــارير الســــــرياج األ ر لم دعم تنفيذ واليا  البا جم وتؤ د ضــــــرورة تنفيذ جمير ت ه المشــــــارير  

ــارير    الو،  لم ــا لجم وت  ا إلت األمين الاام أن يازز أ ر هذا المشـــ المناســـــا وبرو  من المســـــؤوليج والمســـ
 التةد  لم الو،  نفسه ل تحديا  األساسيج؛ مر

https://undocs.org/ar/A/RES/61/276
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إلت األمين الاام أن ينظرم لدى ةـــــــياسج مشـــــــارير الميزانيجم لم الخيارا  المتاحج   تطل  - 21 
 لم ام بما يتناسا مر واليا  البا ج واحتياجات ا؛لزيادة االستاانج بموظفين و نيين لم أدا  ا

إزا  ارتفا  عدد الشـــــــــواسر لم ماله الموظفين المدنيينم وت رر  تكرر اإل را   ن قلقها - 22 
  ذله   ب ا إلت األمين الاام أن ي فل شغل الوظائف الشاسرة ع ت وجه السرعج؛

ــا  تطل  - 23  ــغل الوظائف الشــ سرة ع ت وجه الســــرعجم وتقرر عدم إلت األمين الاام أن ي فل شــ
 ش را أو أ  ر خالل لترة الميزانيج الحاليج؛ 24إلغا  الوظائف التم ظ   شاسرة لمدة 

شـــــ را  24إلت األمين الاام أن يســـــتارض الوظائف التم ظ   شـــــاسرة لمدة   تطل  أي يييا - 24 
 ر واضح ل حاجج إلي ا أو إلغائ ا؛أ  ر وأن يقتر  لم مشرو  الميزانيج المقبل إما االحتفاظ ب ا مر تبري  أو

إلت األمين الاــام أن يجر  تقييمــا مقــارنــا ل خــدمــا  التم تقــدم ــا ال يــانــا   تطليي  كييذليي  - 25 
 المانيج لم إ ار أنش ج إزالج األلغام وأن يقدم النتائج لم سياق تقريرا المقبل؛

ودون اإل، يميج لم عم يا  بالدور ال ام الذ  تضـــ  ر به الج ا  الفاع ج اإل، يميج    تسييل م - 26 
حفظ الســالمم وتشــجر لم هذا الةــدد األمين الاام ع ت تاميق الشــرا ج والتااون والتنســيق بين األمم المتحدة 
والج ا  الفاع ج اإل، يميج ودون اإل، يميج ولقا ل واليا  ذا  الةــــــــــــ جم وع ت تقديم ما وما  عن هذا التااون  

 الماّمق لم سياق تقريرا المقبل؛

 59/296إلت األمين الاام أن ي فل التنفيذ التام لألح ام ذا  الةــــــــــــ ج من ،رارات ا    تطل  - 27 
 ؛70/286و  69/307و  66/264و  65/289و  64/269و  61/276و  60/266 و

إلت األمين الاام أن يتخذ جمير اإلجرا ا  الالزمج لضــــــــــــــمان إدارة البا ج   تطل  أي يييييييييا - 28 
 با،ةت ،در من ال فا ة واال،تةاد؛

 
 2019حزيران/يونيه  30إلى  2018تموز/يوليه  1تقرير أداء الميزانية للفترة من   

 2018تموز/يوليــه  1بتقرير األمين الاــام عن أدا  ميزانيــج البا ــج ل فترة من  تحيط  لميا - 29 
 ؛( 3) 2019حزيران/يونيه  30إلت 
 

 2021حزيران/يونيه  30إلى  2020تموز/يوليه  1تقديرات الميزانية للفترة من   

أن تاتمد ل حســاا الخاا لبا ج األمم المتحدة لالســتفتا  لم الةــحرا  الغربيج مب     تقرر - 30 
م يشــــــــــــــمــــــل مب    2021حزيران/يونيــــــه  30إلت  2020تموز/يوليــــــه  1دوالر ل فترة من  61 740 200
ــالمم  3 288  200دوالر لإلنفاق ع ت البا جم ومب    57 524 700 ــاا دعم عم يا  حفظ الســــــ دوالر لحســــــ

دوالر  373 000دوالر لقـاعـدة األمم المتحـدة ل وجســــــــــــــتيـا  لم برينـديز م إي ـاليـام ومب    554 300ومب   
 لمر ز الخدما  اإل، يمم لم عنتيبمم أوسندا؛

 

__________ 

 (3) A/74/645. 
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 2021حزيران/يونيه  30إلى  2020تموز/يوليه  1تمويل ال تماد للفترة من   

تموز/يوليه   1ل فترة من دوالرا   20 580  067أن تقســـــــم بين الدول األعضـــــــا  مب    تقرر - 31 
 انون  22المؤرخ  73/272م ولقا ل مســـــــــتويا  المســـــــــت م ج لم ،رارها  2020تشـــــــــرين األول/أ توبر  31إلت 

م ع ت النحو المبين لم ،رارهــا 2020م مر مراعــاة جــدول األنةــــــــــــــبــج المقررة لاــام 2018األول/ديســــــــــــــمبر 
 ؛2018 انون األول/ديسمبر  22المؤرخ  73/271

  ـانون األول/ 15( المؤرخ 10-)د 973أن ُتخةــــــــــــــمم ولـقاع ألح ـام ،رارهـا   تقرر أي يييييييييا - 32 
ــا  ع ت النحو المنةــــوا ع يه لم الفقرة  1955ديســــمبر  ام أعال 31م من المب   المقســــم بين الدول األعضــ
ــــُج  ل ــــج الضرائا البال  رةيدا  حةــ دوالرام الذ  يشمل اإليرادا  المقدر   961 633من ا لم ةنــدوق ماادلــ

دوالرا والموالق ع ي ــا ل با ــجم  842 533تــاتم من اال،ت ــاعــا  اإللزاميــج من مرتبــا  الموظفين البــالغــج  أن
در أن تاتم من اال،ت اعا  اإللزاميج من مرتبا  دوالر من اإليرادا  المق  88 100والحةـج التناسـبيج البالغج 

دوالر من اإليرادا  المقدر  18  000الموظفين والموالق ع ي ا لحســــــــاا الدعمم والحةــــــــج التناســــــــبيج البالغج 
ـتاتم من اال،ت ـاعـا  اإللزامـيج من مرتـبا  الموظفين والموالق ع ي ـا لقـاعـدة األمم المتحـدة ل وجســــــــــــــتـيا م  أن

دوالر من اإليرادا  المقدر أن تاتم من اال،ت اعا  اإللزاميج من مرتبا    13 000لبالغج والحةـج التناسـبيج ا
 الموظفين والموالق ع ي ا لمر ز الخدما  اإل، يمم؛

ــدول األعضــــــــــــــــا  مب    تقرر كييذليي  - 33  دوالرا ل فترة من  41 160 133أن تقســــــــــــــم بين الـ
دوالرام ولقا  5 145  017م بمادل شــــ ر  ،درا  2021حزيران/يونيه  30إلت  2020ال انم/نولمبر  تشــــرين 1

ــت م ج لم ،رارها   ــتويا  المسـ ــبج المقررة لاامم 73/272ل مسـ ع ت   2021و  2020م مر مراعاة جدول األنةـ
 م رهنا باتخاذ مج س األمن ،رارا بتمديد واليج البا ج؛73/271النحو المبين لم ،رارها 

(م من المب   المقســــــــــــــم بين الــدول 10-)د 973أن ُتخةــــــــــــــمم ولقــا ألح ــام ،رارهــا  تقرر - 34 
أعالام حةـــــــــُج  ل من ا لم ةنـــدوق ماادلـــــــــج الضرائا  33األعضا  ع ت النحو المنةوا ع يه لم الفقرة  

دوالرام الــذ  يشــــــــــــــمــل اإليرادا  المقــدر أن تــاتم من اال،ت ــاعــا  اإللزاميــج  1 932 267البــال  رةــــــــــــــيــدا 
ــج التنــاســــــــــــــبيــج البــالغــج   1 685 067مرتبــا  الموظفين البــالغــج  من دوالرا والموالق ع ي ــا ل با ــجم والحةـــــــــــــ

دوالر من اإليرادا  المقــدر أن تــاتم من اال،ت ــاعــا  اإللزاميــج من مرتبــا  الموظفين والموالق  176 200
اال،ت اعا   دوالر من اإليرادا  المقدر أن تاتم من  36  000 ا لحساا الدعمم والحةج التناسبيج البالغج  ع ي 

ــبيج البالغج  ــتيا م والحةــــــج التناســــ اإللزاميج من مرتبا  الموظفين والموالق ع ي ا لقاعدة األمم المتحدة ل وجســــ
زامـيج من مرتـبا  الموظفين والموالق ع ي ـا دوالر من اإليرادا  المـقدر أن تاتم من اال،ت ـاعا  اإلل 26 000

 لمر ز الخدما  اإل، يمم؛

أن ُتخةم من المب   المقسم بين الدول األعضا  التم أول  بالتزامات ا الماليج   تقرر أي ا - 35 
ــوا ع يه لم الفقرة   ــيد الحر واإليرادا   31تجاا البا جم ع ت النحو المنةـ ــُج  ل من ا لم الرةـ أعالام حةـ

ــالغـــج  ــاليـــج المنت يـــج لم  896 200األخرى البـ ــا يتا ق بـــالفترة المـ م ولقـــا 2019حزيران/يونيـــه  30دوالر ليمـ
م ع ت النحو المبين 2019مر مراعاة جدول األنةـبج المقررة لاام  73/272ل مسـتويا  المسـت م ج لم ،رارها  

 ؛73/271لم ،رارها 
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لتزاما  سير المســــــــــــــــــــــددة ل دول األعضــــا  التم لم تــــــــــــــــــف أن ُتخةــــم من اال  تقرر كذل  - 36 
دوالر   896 200بالتزامات ا الماليج تجاا البا جم حةــــُج  ل من ا لم الرةــــيد الحر واإليرادا  األخرى البالغج 

 أعالا؛ 35م ولقا ل خ ج المبينج لم الفقرة 2019حزيران/يونيه  30ليما يتا ق بالفترة الماليج المنت يج لم 

ــاف الزيــــادة البــــالغــــج  ررتق - 37  دوالر لم اإليرادا  المقــــدر أن تــــاتم   199 400أن ُتضـــــــــــــــ
حزيران/يونيــه  30اال،ت ــاعــا  اإللزاميــج من مرتبــا  الموظفين ليمــا يتا ق بــالفترة المــاليــج المنت يــج لم  من

 أعالا؛ 36و  35دوالر المشار إليه لم الفقرتين  896 200إلت األرةدة التم تحقق  بمب    2019

األمين الاام ع ت مواة ج اتخاذ تدابير إضاليـــج لضمان سالمج وأمن جمير األلراد  تشجع - 38 
ــج األمم المتحدةم مر مراعاة أح ام الفقرتين  ــار ين لم البا ج تح  رعايـــــــ من ،رار مج س األمن  6و  5المشـــــــ

 ؛2003اا/أسس س  26المؤرخ  (2003) 1502

إلت تقديم تبرعا  ل با جم نقـدا ولم ش ل خدما  ولوازم تحظت بقبول األمين الاامم   تد و - 39 
 ع ت أن تـُدار التبرعا م حسا اال،تضا م ولقا لإلجرا ا  والممارسا  التم أرست ا الجمايج الاامج؛

والسباين البند المانون ”تمويل أن تدرج لم جدول األعمال المؤ،  لدورت ا الخامسج    تقرر - 40 
 با ج األمم المتحدة لالستفتا  لم الةحرا  الغربيج“.
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