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الدورة السادسة واخلمسون 
  البند ١٢٣ من جدول األعمال 

  امليزانية الربناجمية لفترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣ 
  تقرير اللجنة اخلامسة 

املقرر: السيد سانتياغو وينـز (أوروغواي) 
  

مقدمة   أوال -
ترد يف تقريري اللجنة املضمنني يف الوثيقتـني A/56/736 و Add.1 التوصيـات السـابقة  - ١

املقدمة من اللجنة اخلامسة إىل اجلمعية العامة يف إطار البند ١٢٣ من جدول األعمال. 
وقـد اسـتأنفت اللجنـة اخلامســـة نظرهــا يف هــذا البنــد يف جلســاا ٥٧ و ٥٩ و ٦٠  - ٢
املعقـــودة يف ٢١ و ٢٣ أيـــــار/مــــايو و ١٧ حزيــــران/يونيــــه ٢٠٠٢. وتنعكــــس البيانــــات 
ـــة  واملالحظـات الـيت أديل ـا يف أثنـاء نظـر اللجنـة يف هـذا البنـد يف احملـاضر املوجـزة ذات الصل

(A/C.5/56/SR.57 و 59 و 60). 
ومن أجل النظر يف هذا البند مبزيد مـن التفصيـل، كـان معروضـا علـى اللجنـة الوثـائق  - ٣

التالية: 
 

شروط خدمة قضاة حمكمة العدل الدولية، واحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا، واحملكمــة 
الدولية ليوغوسالفيا السابقة 

تقريـر األمـني العـام عـن شـروط خدمـة وأجـور املســـؤولني خبــالف مســؤويل  (أ)
األمانـة العامـة: أعضـاء حمكمـة العـدل الدوليـة وقضــاة احملكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة 
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وقضاة احملكمة اجلنائية الدوليـة لروانـدا والقضـاة املخصصـون يف احملكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا 
السابقة (A/C.5/56/14)؛ 

تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية (A/56/7/Add.2)؛  (ب)
 

التقديرات املتعلقة باملسائل املعروضة على جملس األمن 
تقريـر األمـني العـام عـن بعثـة األمـم املتحـــدة لتقــدمي املســاعدة يف أفغانســتان  (ج)

(A/C.5/56/25/Add.4)؛ 
تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية (A/56/7/Add.10)؛  (د)

تقريـر األمـني العـام عـن مكتـب األمـم املتحـدة لبنـاء السـالم يف طاجيكســتان  (هـ)
(A/C.5/56/25/Add.5)؛ 

تقرير شفوي مقـدم مـن رئيـس اللجنـة االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة  (و)
(انظر A/C.5/56/SR.59)؛ 

 
تعزيز األمن والسالمة يف مبىن األمم املتحدة 

تقريـر األمـني العـــام عـن تعزيـز األمـن والسـالمة فــي مبـــىن األمــــم املتحــدة:  (ز)
ـــواب ١٦، و ١٧، و ١٩، و ٢٠، و ٢٧ جيــم، و ٢٧ دال،  التقديـرات املنقحـة حتـــــــت األب
و ٢٧ هاء، و ٢٧ واو، و ٢٧ زاي، و ٣٠، و ٣١، و ٣٢، وباب اإليرادات ١ مـن امليزانيـة 

الربناجمية لفترة السنتني ٢٠٠٢- ٢٠٠٣ (A/56/848)؛ 
تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية (A/56/7/Add.9)؛  (ح)

 
تنفيذ أحكام قرار اجلمعية العامة ٢٤٢/٥٦ 

تقريـر األمـني العـام عـن تنفيـذ أحكـام قـرار اجلمعيـة العامـة ٢٤٢/٥٦ بشــأن  (ط)
خطة املؤتـمـرات (A/56/919)؛ 

تقرير شفوي مقـدم مـن رئيـس اللجنـة االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة  (ي)
(انظر A/C.5/56/SR.57)؛ 

 
خدمات املؤمترات وخدمات الدعم املقدمة إىل جلنة مكافحة اإلرهاب 

تقرير األمني العام عن خدمـات املؤمتـرات وخدمـات الدعـم املقدمـة إىل جلنـة  (ك)
مكافحة اإلرهاب يف تنفيـذ قـرار جملـس األمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، التقديـــــرات املنقحـة حتـت 

/A)؛  C.5/56/42) البابني ٢ و ٢٧ دال من امليزانية الربناجمية لفترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣
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تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية (A/56/7/Add.11)؛  (ل)
 

النظر يف االقتراحات  ثانيا -   
 A/C.5/56/L.62 مشروع القرار  ألف - 

يف اجللسة ٦٠، املعقودة يف ٧ حزيران/يونيه، عـرض ممثـل ناميبيـا ومنسـق املشـاورات  - ٤
غري الرمسية بشأن هذه املسألة، باسـم الرئيـس، مشـروع قـرار معنونـا �شـروط خدمـة وأجـور 
املسؤولني خبالف مسؤويل األمانة العامة: أعضاء حمكمة العدل الدولية وقضاة احملكمـة الدوليـة 
ليوغوسالفيا السابقة وقضاة احملكمة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا والقضـاة املخصصـون يف احملكمـة 

 .(A/C.5/56/L.62) الدولية ليوغوسالفيا السابقة�
A بـدون تصويـت  /C.5/56/L.62 ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشـروع القـرار - ٥

(انظر الفقرة ١٥، مشروع القرار األول). 
 

 A/C.5/56/L.83 مشروع القرار  باء -
يف اجللسـة ٦٠ أيضـا، املعقـودة يف ٧ حزيـــران/يونيــه، عــرض ممثــل بلجيكــا ومنســق  - ٦
املشاورات غري الرمسية بشأن هــذه املسـألة، باسـم الرئيـس، مشـروع قـرار معنونـا �التقديـرات 

 .( A/C.5/56/L.83) املتعلقة باملسائل املعروضة على جملس األمن�
A بـدون تصويـت  /C.5/56/L.83 ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشـروع القـرار - ٧

(انظر الفقرة ١٥، مشروع القرار الثاين). 
 

 A/C.5/56/L.86 مشروع القرار جيم -
يف اجللسـة ٦٠، املعقـودة يف ٧ حزيـران/يونيـه، كـان معروضـا علـى اللجنـة، مشــروع  - ٨
قرار معنون �تعزيز األمن والسالمة يف مبـىن األمـم املتحـدة� (A/C.5/56/L.86)، مقـدم مـن 

الرئيس، وكان قد قام بتنسيقه ممثل السويد. 
A بـدون تصويـت  /C.5/56/L.86 ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشـروع القـرار - ٩

(انظر الفقرة ١٥، مشروع القرار الثالث). 
 

 A/C.5/56/L.92 مشروع القرار  دال -
يف اجللســة ٦٠، املعقــودة يف ٧ حزيــــران/يونيـــه، عـــرض ممثـــل ســـنغافورة ومنســـق  - ١٠
املشاورات غري الرمسية بشأن هذه املسألة، باسم الرئيس، مشروع قرار معنونا �تنفيذ أحكـام 

 .( A/C.5/56/L.92) قرار اجلمعية العامة �٢٤٢/٥٦
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A بـدون تصويـت  /C.5/56/L.92 ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشـروع القـرار - ١١
(انظر الفقرة ١٥، مشروع القرار الرابع). 

ويف اجللسة ذاا أيضا، أدىل ممثل اجلمهورية العربية السورية ببيان.  - ١٢
 

  A/C.5/56/L.93 مشروع القرار هاء -
ـــس  يف اجللسـة ٦٠، املعقـودة يف ٧ حزيـران/يونيـه، عـرض ممثـل أوكرانيـا، نـائب الرئي - ١٣
ومنسق املشاورات غري الرمسية بشأن هذه املسألة، مشروع قرار معنونـا �خدمـات املؤمتـرات 
وخدمات الدعم املقدمـة إىل جلنـة مكافحـة اإلرهـاب تنفيـذا لقـرار جملـس األمـن ١٣٧٣ 

 .(A/C.5/56/L.93) �(٢٠٠١)
A بـدون تصويـت  /C.5/56/L.93 ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشـروع القـرار - ١٤

(انظر الفقرة ١٥، مشروع القرار اخلامس). 

توصيات اللجنة اخلامسة   ثالثا -
توصي اللجنة اخلامسة اجلمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية:  - ١٥

 
مشروع القرار األول 

شروط خدمة وأجور املسؤولني خبـالف مسـؤويل األمانـة العامـة: أعضـاء حمكمـة 
العـدل الدوليـة، وقضـاة احملكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة، وقضـاة احملكمــة 
اجلنائية الدولية لروانـدا، والقضـاة املخصصـون للمحكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا 

السابقة 
إن اجلمعية العامة، 

إذ تشـري إىل الفـرع الثـامن مـن قرارهـا ٢١٤/٥٣ املـؤرخ ١٨ كـانون األول/ديســمرب 
١٩٩٨ بشأن شروط خدمة وأجور املسؤولني خبالف مسؤويل األمانة العامـة: أعضـاء حمكمـة 
العدل الدولية، وقضاة احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتـهاكات اجلسـيمة 
للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسـالفيا السـابقة منـذ عـام ١٩٩١، وقضـاة 
احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عـن أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة وغـري ذلـك 
مـن االنتـهاكات اجلســـيمة للقــانون الــدويل املرتكبــة يف إقليــم روانــدا واملواطنــني الروانديــني 
املسـؤولني عـن أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة وغريهـا مـن االنتـهاكات املماثلـة املرتكبـــة يف أراضــي 
الـدول اـاورة بـني ٢١ كـانون الثـاين/ينـاير و ٣١ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٤، وقرارهــا 
٢٤٩/٥٥ املؤرخ ١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠١ بشأن شـروط خدمـة وأجـور القضـاة املخصصـني 

للمحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، 
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ـــؤرخ  وإذ تكـرر التـأكيد علـى الفقـرة ٦ مـن الفـرع الثـالث مـن قرارهـا ٢٤٢/٥٦ امل
٢٤ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١، 

وقـد نظـرت يف تقريـر األمـني العـام(١) ويف تقريـر اللجنـة االستشـارية لشـــؤون اإلدارة 
وامليزانية املتصل باملوضوع(٢)، 

وإذ تعيد التأكيد على املبـدأ العـام القـاضي بـأن تكـون معايـري وشـروط خدمـة قضـاة 
ـــة ليوغوســالفيا  احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا هـي تلـك املنطبقـة علـى قضـاة احملكمـة الدولي

السابقة، 
تؤيـد مالحظـــات وتوصيــات اللجنــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزانيــة  - ١
الـواردة يف تقريرهـا املتعلـق بـاألجور والبـدالت اخلاصـة لرئيـس احملكمـة ونـائب الرئيـس، عنـــد 
قيامه مبهام الرئيس، ومنحة التعليم، واملعاشـات التقاعديـة، وشـروط اخلدمـة األخـرى ألعضـاء 
حمكمة العدل الدولية، وقضـاة احملكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة، وقضـاة احملكمـة اجلنائيـة 
الدوليـة لروانـدا، والقضـاة املخصصـني للمحكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة، دون املســاس 

بالقواعد القائمة اليت تنظم شروط خدمة قضاة احملاكم؛ 
تقـرر أن يعـاد النظـر يف دورـا التاسـعة واخلمسـني يف شـروط خدمـة وأجـور  - ٢
أعضاء حمكمة العـدل الدوليـة، وقضـاة احملكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة، وقضـاة احملكمـة 

اجلنائية الدولية لرواندا، والقضاة املخصصني للمحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة. 
مشروع القرار الثاين 

التقديرات املتعلقة باملسائل املعروضة على جملس األمن 
إن اجلمعية العامة، 

وقـد نظـرت يف تقريري األمني العام عن التقديـرات املتعلقـة باملسـائل املعروضـة علـى 
جملـس األمـن(٣) ويف تقريـر اللجنـة االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة املتصـل بـــاملوضوع(٤) 

ويف البيان الشفوي الذي أدىل به رئيس اللجنة االستشارية أمام اللجنة اخلامسة(٥)، 

 __________
 .A/C.5/56/14 (١)

 .A/56/7/Add.2 (٢)
A/C.5/56/25/Add.4 و 5.  (٣)

ـــص النــهائي، انظــر: الوثــائق الرمســية للجمعيــة العامــة، الــدورة السادســة  A/56/7/Add.10. لالطـالع علـى الن (٤)
واخلمسون، امللحق رقم ٧ ألف. 

 .A/C.5/56/SR.59 انظر (٥)
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وإذ تشـري إىل قرارهـا ٢٧٤/٥٦ املـؤرخ ٢٧ آذار/مـارس ٢٠٠٢، الـذي وافقـت فيــه 
ـــغ قــدره ٥٠٠ ٤٥٨ ٤١ دوالر مــن االعتمــاد املخصــص للمــهام السياســية  علـى خصـم مبل
اخلاصــــــة يف إطـــــــار البـــاب ٣، الشــؤون السياســية، مــن امليزانيــة الربناجميــة لفــترة الســنتني 

 ،(٦)٢٠٠٢-٢٠٠٣
حتيط علما بتقريري األمـني العـام عـن التقديـرات املتعلقـة باملسـائل املعروضـة  - ١
على جملس األمن(٣)، وتتفق مع مالحظات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيـة وتؤيـد 

التوصيات الواردة يف تقريرها(٤)، ويف البيان الشفوي لرئيسها(٥)؛ 
توافـق علـى خصـم مبلـغ قـدره ٣٠٠ ٣٠٣ ٣٤ دوالر لبعثـة األمـــم املتحــدة  - ٢
لتقـدمي املسـاعدة يف أفغانسـتان مـن الرصيـد املتبقـي مـن االعتمـاد املخصـص للمـــهام السياســية 
اخلاصة يف إطار البـاب ٣، الشـؤون السياسـية، مـن امليزانيـة الربناجميـة لفـترة السـنتني ٢٠٠٢-

٢٠٠٣(٦)؛ 
توافق أيضا، مبوجب اإلجـراءات املنصـوص عليـها يف الفقـرة ١١ مـن املرفـق  - ٣
األول لقرار اجلمعية العامة ٢١٣/٤١ املؤرخ ١٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٨٦، على اعتمـاد 
إضايف قدره ١٠٠ ٥٦٣ ١٠ دوالر من أجل املهمتني السياسيتني اللتني ناقشهما األمـني العـام 
يف تقريريـه، ويشـمل هـذا االعتمـــاد مبلــغ ٤٠٠ ٧٠٧ ٨ دوالر لبعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي 
املسـاعدة يف أفغانسـتان ومبلـغ ٧٠٠ ٨٥٥ ١ دوالر ملكتـــب األمــم املتحــدة لبنــاء الســالم يف 

طاجيكستان؛ 
توافـق كذلـــك علــى اعتمــاد قـــــــــدره ٨٠٠ ١٦٥ ٤ دوالر، يشــمل مبلــغ  - ٤
٥٠٠ ٩٢٩ ٣ دوالر فيمـا يتعلـق ببعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة يف أفغانسـتان، ومبلـــغ 
٣٠٠ ٢٣٦ دوالر فيمـا يتعلـق مبكتـب األمـم املتحـدة لبنـاء السـالم يف طاجيكسـتان، يف إطــار 
الباب ٣٢، االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفـني، مـن امليزانيـة الربناجميـة(٧)، يقابلـه مبلـغ 
ممـاثل يف إطـار بـاب اإليـرادات ١، اإليـرادات اآلتيـة مـن االقتطاعـــات اإللزاميــة مــن مرتبــات 

املوظفني(٨). 
 
 

 __________
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مشروع القرار الثالث   
 تعزيز أمن وسالمة مباين األمم املتحدة 

إن اجلمعية العامة، 
إذ تشري إىل قرارها ٢٥٣/٥٦ املؤرخ ٢٤ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١، 

وإذ تؤكد من جديد قرارها ٢٣٢/٥٥ املؤرخ ٢٣ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠، 
وقد نظرت يف تقرير األمني العام عن تعزيز أمن وسالمة مباين األمم املتحدة(٩)، 

وقـــد نظـــرت أيضـــا يف التقريـــر ذي الصلـــة للجنـــة االستشـــــارية لشــــؤون اإلدارة 
وامليزانية(١٠)، 

تؤيــد توصيــات اللجنــة االستشــارية لشــــؤون اإلدارة وامليزانيـــة الـــواردة يف  - ١
تقريرها رهنا بأحكام هذا القرار؛ 

تؤكد من جديد االتفاق املربم بني األمم املتحدة والبلدان املضيفة بشــأن مقـر  - ٢
األمم املتحدة ومكاتب األمم املتحدة األخرى؛ 

ــــات  تقـــرر اعتمـــاد مبلـــغ ٣٠٠ ٧٨٥ ٥٧ دوالر (بـــدون خصـــم االقتطاع - ٣
اإللزامية من مرتبات املوظفـني) لتنفيـذ التدابـري الـواردة يف تقريـر األمـني العـام عـن تعزيـز أمـن 
وسالمة مباين األمم املتحدة حتت األبواب التالية من امليزانية الربناجمية لفـترة السـنتني ٢٠٠٢-
٢٠٠٣ وهي: ٦٠٠ ٨٥ دوالر حتت البـاب ١٦، التنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة يف أفريقيـا 
٧٠٠ ٥٩١ دوالر حتت الباب ١٧، التنمية االقتصادية واالجتماعية يف آسـيا واحمليـط اهلـادئ؛ 
٠٠٠ ٢٣٢ دوالر حتــت البــاب ١٩، التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة يف أمريكـــا الالتينيـــة 
ومنطقـــة البحـــر الكـــارييب؛ ٠٠٠ ٠٤٥ ١ دوالر حتـــت البـــــاب ٢٠، التنميــــة االقتصاديــــة 
ــــب إدارة  واالجتماعيـــة يف غـــرب آســـيا؛ ٦٠٠ ٤٥٨ دوالر حتـــت البـــاب ٢٧ جيـــم، مكت
املـوارد البشريـــــة؛ و ٢٠٠ ١٤٤ ٩ دوالر حتـت البـــــاب ٢٧ دال، مكتـب خدمـــات الدعــم 
املركــزي، و ٥٠٠ ٠٥٢ ٢ دوالر حتــت البــاب ٢٧ هــــاء، اإلدارة، جنيـــف؛ و ٦٠٠ ٣٧٠ 
ــــاب ٢٧ واو، اإلدارة، فيينـــا؛ و ٢٠٠ ٣٢٧ دوالر حتـــت البـــاب ٢٧ زاي،  دوالر حتــت الب
اإلدارة، نـــــــريويب؛ ٠٠٠ ٦٤٧ ١ دوالر حتـــــــت البـــــــــاب ٣٠ املصروفــــــــات اخلاصــــــــة؛ 
و ٤١ ٨٣٠ ٩٠٠ دوالر حتــت البــــاب ٣١، التشـــييد والتعديـــالت والتحســـينات وأعمـــال 

 __________
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ـــــاب ٣٢، االقتطاعـــــات اإللزاميـــة مـــن  الصيانــة الرئيســية؛ ٩٠٠ ٥٧٤ ١ دوالر حتــت البـــ
مرتبـات املوظفـني يقابلـه مبلـغ ممـــاثل (٩٠٠ ٥٧٤ ١ دوالر) مــن اإليــرادات حتــت البــاب ١ 

اإليرادات اآلتية من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني؛ 
تؤكــد أن االعتــمادات املشــار إليــها آنفــا تشــمل احتياجــات ملــرة واحــــدة  - ٤

لتحديث اهلياكل األساسية املادية واألمنية؛ 
تالحـظ دواعـي القلـق الـيت ُأعـرب عنـها بشـــأن صياغــة بعــض األجــزاء مــن  - ٥
التقريـر(١) فيمـا يتعلـق باحلالـة األمنيـة يف بعـض البلـدان وتطلـب إىل األمـني العـام كفالـــة إيــالء 

العناية واالهتمام الكافيني يف صياغة التقارير اليت تتناول مواضيع حساسة؛ 
تطلب إىل األمني العام تقدمي تقريـر عـن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ هـذه التدابـري  - ٦

أثناء اجلزء الرئيسي من الدورة السابعة واخلمسني للجمعية العامة؛ 
تطلـب إىل األمـني العـام اختـاذ مجيـــع التدابــري املمكنــة لضمــان إدراج العمــل  - ٧
املضطلع به يف املشاريع اليت متت املوافقة عليها مـن أجـل املقـر مبوجـب هـذا القـرار، يف اخلطـة 
الرئيسـية لألصـول الرأمساليـة بقـدر اإلمكـان، بعـد أن تتخـذ اجلمعيـة العامـة املقـررات األخــرى 

املتعلقة باخلطة الرئيسية لألصول الرأمسالية. 
  

مشروع القرار الرابع   
  تنفيذ أحكام قرار اجلمعية العامة ٢٤٢/٥٦ 

إن اجلمعية العامة، 
وقد نظرت يف تقرير األمني العام املؤرخ ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٢(١١)، 

تؤكد من جديد قـرار اجلمعيـة العامـة ٢٤٢/٥٦ املـؤرخ ٢٤ كـانون األول/  - ١
ديسـمرب ٢٠٠١ الـذي وافقـت فيـه علـى جـدول مؤمتـرات واجتماعـات األمـم املتحـدة للفــترة 

٢٠٠٢-٢٠٠٣ وعلى قرار اجلمعية ٢٥٤/٥٦ دال املؤرخ ٢٧ آذار/مارس ٢٠٠٢؛ 
تالحظ مع القلق األثر السليب املترتب على بعض جوانب أداء األمم املتحـدة  - ٢
لعملــها بسالســة بعــد تنفيــذ التدابــري الــواردة يف املذكــرة الشـــفوية لألمـــني العـــام املؤرخـــة 

٢٨ شباط/فرباير ٢٠٠٢؛ 
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تؤكد من جديد طلبها إىل األمني العام بأن يوفـر خدمـات املؤمتـرات الكافيـة  - ٣
الجتماعات اموعات اإلقليمية وفقا لقرار اجلمعية العامة ٢٤٢/٥٦؛ 

تطلب إىل األمني العام كفالة التنفيذ الكامل لقرار اجلمعيـة العامـة ٢٤٢/٥٦  - ٤
باستخدام اخليارات التالية: 

اسـتيعاب حجـم العمـل اإلضـايف ضمـــن قــدرة إدارة شــؤون اجلمعيــة العامــة  (أ)
وخدمات املؤمترات وإدارة الشؤون اإلدارية؛ 

اسـتخدام الوفـورات احملققـة كنتيجـة لتنفيـذ جـدول املؤمتـرات واالجتماعـــات  (ب)
على النحو الذي وافقت عليه اجلمعية العامة يف القرار ٢٤٢/٥٦؛ 

تأجيل تنفيذ بعض األنشطة غري األساسية داخل إدارة شـؤون اجلمعيـة العامـة  (ج)
وخدمات املؤمترات وإدارة الشؤون اإلدارية؛ 

تقدمي اقتراحات إلعادة برجمة أنشـطة إدارة شـؤون اجلمعيـة العامـة وخدمـات  (د)
املؤمتـرات وإدارة الشـؤون اإلداريـة ذات الصلـة خبدمـات املؤمتـرات والدعـــم لكــي تنظــر فيــها 

اجلمعية من أجل املوافقة عليها. 
  

مشروع القرار اخلامس   
خدمات املؤمترات وخدمات الدعم املقدمة إىل جلنــة مكافحة اإلرهـاب يف جمـال 

  تنفيذ قرار جملس األمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
إن اجلمعية العامة، 

إذ تشري إىل قرار جملس األمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) املؤرخ ٢٨ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١، 
وإذ تعيــد تــأكيد قراريــها ٢١٣/٤١، املــــؤرخ ١٩ كـــانون األول/ديســـمرب ١٩٨٦ 

و ٢١١/٤٢، املؤرخ ٢١ كانون األول/ديسمرب ١٩٨٧، 
وإذ تعيد أيضا تأكيد قراراا ٢٣٢/٥٥ املؤرخ ٢٣ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠، 

و ٢٤٢/٥٦ و ٢٥٣/٥٦ املؤرخني ٢٤ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١، 
وقد نظرت يف تقرير األمني العام عن خدمات املؤمترات وخدمات الدعم املقدمـة إىل 
جلنة مكافحة اإلرهاب يف جمال تنفيذ قـرار جملـس األمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١)(١٢) وتقريـر اللجنـة 

االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية ذي الصلة(١٣)، 
 __________
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حتيط علما بتقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية(٢)؛  - ١
تطلب إىل األمني العام أن يكفل تقـدمي خدمـات املؤمتـرات وخدمـات الدعـم  - ٢

إىل جلنة مكافحة اإلرهاب دون أن يؤثر ذلك سلبا يف خدمات املؤمترات األخرى؛ 
تدعو جملس األمن إىل أن يكفل سري أعمال جلنة مكافحة اإلرهاب واهليئـات  - ٣
الفرعية األخرى التابعة للمجلـس الـيت تتطلـب خدمـات مؤمتـرات مـع إيـالء االعتبـار الواجـب 

الستخدام موارد خدمة املؤمترات على أكفأ وجه؛ 
تدعو أيضا جملس األمن إىل النظر يف جـدوى وضـع مبـادئ توجيهيـة مالئمـة  - ٤
بشأن مجلة أمور منها شكل املعلومات اليت يطلــب إىل مجيـع الـدول تقدميـها إىل جلنـة مكافحـة 

اإلرهاب للنظر فيها، وبشأن حجم تلك املعلومات بقدر ما يكون ذلك ممكنا ومقبوال؛ 
تطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف اجلـــزء الرئيســي مــن  - ٥
دورا السابعة واخلمسني تقريرا عن النفقات واآلثار الربناجمية نتيجة هلـذا القـرار تقـدمي الدعـم 

للجنة مكافحة اإلرهاب؛ 
تقـرر النظـر يف االحتياجـات األخـرى الضروريــة لتقــدمي خدمــات املؤمتــرات  - ٦
وخدمات الدعــم إىل جلنـة مكافحـة اإلرهـاب يف سـياق تقريـر األداء األول يف دورـا السـابعة 

واخلمسني. 
 

 

__________

 


