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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(A/55/663/Add.1) بناء على تقرير اللجنة اخلامسة]

 

متويل بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو  - ٢٢٧/٥٥

باء(١) 

إن اجلمعية العامة، 

وقد نظرت يف تقارير األمـني العـام عـن متويـل بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو(٢)، ويف تقـارير اللجنـة االستشـارية 

لشؤون اإلدارة وامليزانية ذات الصلة(٣)، 

وإذ تضع يف اعتبارها قرار جملس األمـن ١٢٤٤ (١٩٩٩) املـؤرخ ١٠ حزيـران/ يونيـه ١٩٩٩ املتعلـق بإنشـاء بعثـة األمـم املتحـدة 

لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، 

ـــه ١٩٩٩ املتعلــق بتمويــل البعثــة وإىل القــرارات الالحقــة يف هــذا الصــدد  وإذ تشـري إىل قرارهـا ٢٤١/٥٣ املـؤرخ ٢٨ متـوز/يولي

وآخرها القرار ٢٢٧/٥٥ ألف املؤرخ ٢٣ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠، 

وإذ تسلم بالطابع املعقد ألنشطة البعثة، 

وإذ تؤكـد مـن جديـد أن املبـادئ العامـة الـيت يقـوم عليـها متويـل عمليـات حفـظ السـالم يف األمـم املتحـدة علـى النحـــو الــوارد يف 

قـرارات اجلمعيـة العامـــة ١٨٧٤ (دإ-٤) املــؤرخ ٢٧ حزيــران/يونيــه ١٩٦٣، و ٣١٠١ (د-٢٨) املــؤرخ ١١ كــانون األول/ديســمرب ١٩٧٣ 

و ٢٣٥/٥٥ املؤرخ ٢٣ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠، 

وإذ تالحظ مع التقدير التربعات املقدمة للبعثة من قبل حكومات معينة، 

 __________

ونتيجة لذلك فان القرار ٢٢٧/٥٥، الوارد يف الفرع السادس من : الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة  اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم ٤٩  (١)
(A/55/49)، الد األول، يصبح القرار ٢٢٧/٥٥ ألف. 
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وإدراكا منها لضرورة تزويد البعثة باملوارد املالية الالزمة لتمكينها من الوفاء مبسؤولياا مبوجب قرار جملس األمن ذي الصلة، 

حتيط علما حبالة االشتراكات يف بعثة األمــم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو يف ٣٠ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، مبـا يف  - ١

ذلـك االشـتراكات غـري املسـددة البالغـــــــــــــــة  ٤ ,٢٠٢مليـون دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة، وهـــي متثــل ٢٤ يف املائــة مــن جممــوع 

االشتراكات املقررة منذ إنشـاء البعثـة وحـىت الفـترة املنتهيـة يف ٣٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١. وتالحـظ أن زهـاء ٢٠ يف املائـة مـن الـدول األعضـاء 

قد سددت اشتراكاا املقررة كاملة، وحتث سائر الدول األعضاء املعنية، وال سـيما الـدول األعضـاء الـيت عليـها متـأخرات، علـى أن تكفـل دفـع 

اشتراكاا املقررة غري املسددة؛ 

تعرب عن تقديرها للدول األعضاء اليت سددت اشتراكاا املقررة كاملة؛  - ٢

تعرب عن قلقها إزاء احلالة املالية ألنشطة حفظ السالم، وخاصــة فيمـا يتعلـق بـرد التكـاليف للبلـدان املسـامهة بقـوات  - ٣

اليت تتحمل أعباء إضافية بسبب تأخر الدول األعضاء يف تسديد أنصبتها املقررة؛ 

حتـث سـائر الــدول األعضــاء علــى بــذل قصــارى جــهدها لكفالــة تســديد اشــتراكاا املقــررة للبعثــة بالكــامل ويف  - ٤

موعدها؛ 

ـــالم وتزويدهــا  تعـرب عـن قلقـها إزاء التأخـري الـذي واجهـه األمـني العـام يف نشـر بعـض البعثـات األخـرية حلفـظ الس - ٥

مبوارد كافية، وال سيما البعثات املوجودة يف أفريقيا؛ 

تشـدد علـى ضـرورة معاملـة مجيـع بعثـات حفـظ السـالم احلاليـة واملقبلـة معاملـــة متســاوية وغــري متييزيــة فيمــا يتعلــق  - ٦

بالترتيبات املالية واإلدارية؛ 

تشدد أيضا على ضرورة تزويد مجيع بعثات حفظ السالم باملوارد الكافية للوفاء بوالياا بفعالية وكفاءة؛  - ٧

تكرر طلبها إىل األمني العام حتقيـق أقصـى إسـتفادة ممكنـة مـن مرافـق ومعـدات قـاعدة األمـم املتحـدة للنقـل واإلمـداد  - ٨

يف برينديزي، إيطاليا، للتقليل إىل أدىن حد من تكاليف الشراء للبعثة؛ 

تقـر االسـتنتاجات والتوصيـات الـواردة يف تقريـر اللجنـة االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة(٤)، وخاصـة الفقــرة ٩،  - ٩

وتطلب إىل األمني العام أن يكفل تنفيذها التام؛ 

تعرب عن قلقها إزاء املستوى العايل من االلتزامات غري املصفاة يف البعثة يف ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠؛  - ١٠

تطلب إىل األمني العام أن حيسن من دقة البيانات املتعلقة بالنفقات وتوقيتها يف البعثة؛  - ١١

ــا يتعلـق بتطبيـق املـادة الرابعـة مـن النظـام املـايل لألمـم املتحـدة،  توافق، بشكل استثنائي، على التدابري اخلاصة للبعثة فيم - ١٢

الـيت تسـتبقي مبوجبـها االعتمـادات املطلوبـة املتعلقـة بااللتزامـات املسـتحقة للحكومـات الـيت تقـدم وحـدات نظاميـة و/أو دعمـا لوجســـتيا لفــترة 

تتجاوز الفترة املنصوص عنها يف البندين ٤-٣ و ٤-٤ على النحو الوارد يف مرفق هذا القرار؛ 

 __________

 .A/55/874/Add.6 (٤)
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تطلـب إىل األمـني العـام اختـاذ مجيـع اإلجـراءات الالزمـة لكفالـة إدارة البعثـة بـأقصى قـدر مـــن الكفــاءة واالقتصــاد يف  - ١٣

النفقات؛ 

تطلـب أيضـا إىل األمـني العـام أن يواصـل بـذل اجلـهود مـــن أجــل تعيــني موظفــني حمليــني يف البعثــة يف وظــائف فئــة  - ١٤

اخلدمات العامة مبا يتناسب مع احتياجات البعثة، وذلك خلفض تكاليف استخدام موظفني من فئة اخلدمات العامة؛ 

تقــرر ختصيــص مبلــغ إمجاليــه ٨٠٠ ٣٦١ ٤١٣ دوالر (صافيــه ٣٨٥ ٢٥٦ ٨٧٠ دوالر) ملواصلــة البعثــة يف الفـــترة  - ١٥

ـــذي يصــل إمجاليــه ٠٠٩ ٠٩٩ ١٢ دوالر (صافيــه ١٩٣ ٦١٧ ١٠  مـن ١ متـوز/يوليـه ٢٠٠١ إىل ٣٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، يشـمل املبلـغ ال

دوالر) حلسـاب الدعـم، ومبلـغ يصـل إمجاليـه ٢٦٣ ٧٩١ ١ دوالر (صافيـه ٨٧٧ ١٣٤ ١ دوالر) لقـــاعدة اإلمــداد والنقــل، تــوزع فيمــا بــني 

الـدول األعضـاء وفـق املسـتويات الـواردة يف قـرار اجلمعيـة العامـة ٢٣٥/٥٥، بالصيغـة الـيت عدلتـه ـا اجلمعيـة يف قرارهـا ٢٣٦/٥٥ املــؤرخ ٢٣ 

ـــى جــزء منــه، أي مبلغــا إمجاليــه ٩٠٠ ٦٨٠ ٢٠٦  كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠، علـى أن يطبـق جـدول األنصبـة املقـررة لعـام ٢٠٠١(٥) عل

دوالر (صافيـه ٤٥٥ ٦٢٨ ١٩٢ دوالر)، وهـو املبلـغ املتعلـق بـالفترة املنتهيــة يف ٣١ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١، وعلــى أن يطبــق جــدول 

ـــام ٢٠٠٢(٤) علــى الرصيــد املتبقــي، أي مبلغــا إمجاليــه ٩٠٠ ٦٨٠ ٢٠٦ دوالر (صافيــه ٦٢٨ ٩٣٥ ١٩٢ دوالر) للفــترة  األنصبـة املقـررة لع

املمتدة من ١ كانون الثاين/يناير إىل ٣٠ حزيران/ يونيه ٢٠٠٢؛ 

ـــن املبلــغ  تقـرر أيضـا أن ختصـم، وفقـا ألحكـام قرارهـا ٩٧٣ (د-١٠) املـؤرخ ١٥ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٥٥، م - ١٦
املقسـم فيمـا بـني الـدول األعضـاء، علـى النحـــو املنصــوص عليــه يف الفقــرة ١٥ أعــاله، حصــة كــل منــها يف صنــدوق معادلــة الضرائــب مــن 
اإليـرادات اآلتيـة مـن االقتطاعـات اإللزاميـة مـن مرتبـات املوظفـني، املقـــدرة مببلــغ ٢٨ ١٠٤ ٩٣٠ دوالر، املوافــق عليــها للبعثــة للفــترة مــن ١ 

متوز/يوليه ٢٠٠١ إىل ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٢؛ 

تقرر كذلك أن ختصم من املبلغ املقسم فيما بني الـدول األعضـاء الـيت أوفـت بالتزاماـا املاليـة إىل البعثـة، علـى النحـو  - ١٧
ــه ٣٠٠ ٨٦٠ ٥٧  املنصـوص عنـه يف الفقـرة ١٥ أعـاله، حصـة كـل منـها مـن الرصيـد غـري املربـوط البـالغ إمجاليـه ٠٠٠ ٢٧٢ ٦٥ دوالر (صافي
دوالر) فيمـا يتعلـق بـالفترة املنتهيـة يف ٣٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، وفـق تكويـن اموعـــات علــى النحــو احملــدد يف الفقرتــني ٣ و ٤ مــن قــرار 
اجلمعيـة العامـة ٢٣٢/٤٣ املـؤرخ ١ آذار/مـارس ١٩٨٩ بالصيغـة الـيت عدلتـه ـا اجلمعيــة يف القــرارات واملقــررات الالحقــة ذات الصلــة، مــن 
ــررات  أجـل اعتمـادات حفـظ السـالم املوزعـة علـى أسـاس خمصـص، والـيت كـان آخرهـا القـرار ٢٣٠/٥٢ املـؤرخ ٣١ آذار/مـارس ١٩٩٨ واملق
ــــررة لعـــام  ٤٥٦/٥٤ ايل ٤٥٨/٥٤ املؤرخــة ٢٣ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٩ للفــترة ١٩٩٨-٢٠٠٠، ومــع مراعــاة جــدول األنصبــة املق
ـــف املــؤرخ ٢٢ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٧ و ٢٣٧/٥٤ ألــف املــؤرخ ٢٣ كــانون  ٢٠٠٠، علـى النحـو املوضـح يف قراريـها ٢١٥/٥٢ أل

األول/ديسمرب ١٩٩٩؛ 

ـــة إىل البعثــة، حصتــها مــن  تقـرر أن ختصـم مـن االلتزامـات غـري املسـددة للـدول األعضـاء الـيت مل تـف بالتزاماـا املالي - ١٨

الرصيـد غـري املرتبـط بــه البــالغ إمجاليــه ٠٠٠ ٢٧٢ ٦٥ دوالر (صافيــه ٣٠٠ ٨٦٠ ٥٧ دوالر) فيمــا يتعلــق بــالفترة املنتهيــة يف ٣٠ حزيــران/ 

يونيه ٢٠٠٠، وفق اخلطة الواردة يف الفقرة ١٧ أعاله؛ 

تؤكد أنه لن متول أي بعثة حلفظ السالم باقتراض أموال من بعثات عاملة أخرى  يف جمال حفظ السالم؛  - ١٩

 __________

انظر القرار ٥/٥٥ باء.  (٥)
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تشـجع األمـني العـام علـى مواصلـة اختـاذ تدابـري إضافيـة لكفالـة سـالمة وأمـن مجيـع األفـراد املشـاركني يف البعثـة حتــت  - ٢٠
رعاية األمم املتحدة؛ 

تدعـو إىل تقـدمي تربعـات إىل البعثـة، نقـدا ويف شـكل خدمـات ولـوازم تكـون مقبولـة لألمـــني العــام، علــى أن تــدار،  - ٢١
حسب االقتضاء، وفقا لإلجراءات واملمارسات اليت حددا اجلمعية العامة؛ 

تقـرر أن تـدرج البنـد املعنـون ”متويـل بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو“ يف جـــدول األعمــال املؤقــت  - ٢٢
لدورا السادسة واخلمسني. 

اجللسة العامة ١٠٣ 

١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠١ 

 

 

              املرفق         
ترتيبــــات خاصــــة فيمـــا يتعلق بتطبيق املادة الرابعة من النظام املايل لألمم املتحدة 

 

يف ايـة فـترة اإلثـين عشـر شـهرا املنصـوص عليـها يف القـاعدة املاليـة ٤-٣، ترحـل إىل حسـابات مسـتحقة الدفـع أي التزامـات غــري  - ١

مصفـاة خاصـة بـالفترة املاليـة املعنيـة وتتعلـق بالسـلع الـيت وردـا احلكومـات واخلدمـات الـيت قدمتـها وتكــــــون قـد وردت بشـأا مطالبــات، أو 

تكون مشمولة مبعدالت السـداد املقـررة؛ وتظـل احلسـابات املسـتحقة الدفـع هـذه مقيـدة يف احلسـاب اخلـاص بـإدارة األمـم املتحـدة االنتقاليـة يف 

تيمور الشرقية إىل أن يتم الدفع. 

وفضال عن ذلك:  - ٢

أي التزامـات أخـرى غـري مصفـاة تتعلـق بـالفترة املاليـة املعنيـة تكـون مسـتحقة للحكومـات عـن سـلع وردـا وخدمـــات  (أ)

قدمتـها، ولكـن مل يتـم التحقـق مـن تقدميـها، وأي التزامـات أخـرى مسـتحقة للحكومـات مل تـرد بشـأا املطالبـات الالزمـة بعـد، تظـل سـارية لفـــترة 

إضافية مدا أربع سنوات، تبدأ بعد انتهاء فترة اإلثىن عشر شهرا املنصوص عليها يف القاعدة املالية ٤-٣؛ 

تعامل املطالبات اليت تـرد خـالل فـترة السـنوات األربـع هـذه وتقـارير التحقـق املوافـق عليـها علـى النحـو املنصـوص عليـه يف  (ب)

الفقرة ١ من هذا املرفق، يف حالة انطباق ذلك عليها؛ 

يف ايـة فـترة الســـنوات األربــع اإلضافيــة، تلغــى أي التزامــات غــري مصفــاة، ويــرد الرصيــد املتبقــي حينئــذ مــن أي  (ج)

اعتمادات حمتفظ ا هلذا الغرض. 

 


