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الدورة الرابعة واخلمسون 
 البندان ١٣٢ و ١٤٨ من جدول األعمال 

 متويل وتصفية سلطة األمم املتحدة االنتقالية يف كمبوديا 
 متويل فريق املراقبني العسكريني لبعثة األمم املتحدة للتحقق يف غواتيماال 

 تقرير اللجنة اخلامسة 
املقرر: السيد يان بيوتر يارمييتشوك (بولندا) 

 
مقدمة  أوال -

ـــبتمرب  قــررت اجلمعيــة العامــة يف جلســتها العامــة الثالثــة، املعقــودة يف ١٧ أيلــول/س - ١
١٩٩٩، بنـاء علـى توصيـة املكتـب، أن تـدرج يف جـــدول أعمــال دورــا الرابعــة واخلمســني 
البندين املعنونني �متويل وتصفية سلطة األمم املتحدة االنتقالية يف كمبوديـا� و �متويـل فريـق 
ـــة األمــم املتحــدة للتحقــق يف غواتيمــاال�، وأن حتيلــهما إىل اللجنــة  املراقبـني العسـكريني لبعث

اخلامسة. 
ونظرت اللجنة اخلامســة يف هذيـن البنديـن يف جلسـتيها ٦٩ و ٧٤، املعقوتـني يف ٢٢  - ٢
أيار/مايو و ٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٠. وتـرد البيانـات واملالحظـات الـيت أديل ـا يف أثنـاء نظـر 

A و 74).  /C.5/54/SR.69) اللجنة يف البندين يف احملضرين املوجزين ذوي الصلة
وكان معروضا علـى اللجنـة للنظـر يف هذيـن البنديـن تقريـر األمـني العـام عـن خسـائر  - ٣
ـــة  A و Corr.1) وتقريــر اللجن ممتلكــات األمــم املتحــدة يف عمليــات حفــظ الســالم (54/669/

 .(A/54/841) االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية ذي الصلة
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 A/C.5/54/L.75 النظر يف مشروع املقرر ثانيا -
ـــه، مشــروع مقــرر عنوانــه  قـدم الرئيـس يف اجللسـة ٧٤، املعقـودة يف ٢ حزيـران/يوني - ٤

 .(A /C.5/54/L.75) خسائر ممتلكات األمم املتحدة يف عمليات حفظ السالم��
A دون تصويــت  /C.5/54/L.75 ـا، اعتمـدت اللجنـــة مشــروع املقــررويف اجللسـة ذا - ٥

(انظر الفقرة ٦). 
 

توصية اللجنة اخلامسة  ثالثا -
توصي اللجنة اخلامسة اجلمعية العامة باعتماد مشروع املقرر التايل:  - ٦

خسائر ممتلكات األمم املتحدة يف عمليات حفظ السالم 
إن اجلمعيـة العامـة، حتيـط علمـا بتقريـر األمـني العـام عـن اخلسـائر يف ممتلكـات األمـــم 
املتحدة يف عمليات حفظ السالم يف الفترة من ١ كـانون الثـاين/ينـاير ١٩٩٦ إىل ٣١ كـانون 
األول/ديسمرب ١٩٩٧. مبا يف ذلك إجراءات املساءلة املتخذة للحيلولة دون وقـوع خسـائر يف 
ممتلكات األمم املتحـدة يف عمليـات حفـظ السـالم(١)، وتتفـق مـع اللجنـة االستشـارية لشـؤون 

اإلدارة وامليزانية فيما قدمته من مالحظات وتوصيات(٢). 
 

 __________
 .Corr.1 و A/54/669 (١)

A/54/841، الفقرات من ٤٧ إىل ٥٣.  (٢)


