
A/C.5/60/L.47  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
Distr.: Limited 
27 June 2006 
Arabic 
Original: English 

 

 
280606    280606    06-40699 (A) 

*0640699* 

  الستونالدورة
 اللجنة اخلامسة

 من جدول األعمال ١٥٠البند 
  متويل بعثة األمم املتحدة يف سرياليون

 الرئيس عقب مشاورات غري رمسية مشروع قرار مقدم من  
  متويل بعثة األمم املتحدة يف سرياليون  

 ،إن اجلمعية العامة 
وتقريـر   )١( املتحدة يف سـرياليون    يف تقرير األمني العام عن متويل بعثة األمم        وقد نظرت  

 ،)٢( ذي الصلةاللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية
 تـــشرين ٢٢املـــؤرخ ) ١٩٩٩ (١٢٧٠قـــرار جملـــس األمـــن  وإذ تـــضع يف اعتبارهـــا 
بعثة األمـم املتحـدة يف سـرياليون، والقـرارات        الذي أنشأ الس مبوجبه     ،  ١٩٩٩أكتوبر  /األول

٢٠٠٥ (١٦١٠لــس مبوجبــها واليــة البعثــة ومــددها، وآخرهــا القــرار   الالحقــة الــيت نقــح ا (
 سـتة   قـدرها ، الذي مدد فيه الس والية البعثـة لفتـرة ائيـة             ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٣٠املؤرخ  

 ؛٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١أشهر تنتهي يف 
ويـل   بـشأن مت   ١٩٩٨نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٠ املؤرخ   ٥٣/٢٩إىل قرارها    وإذ تشري  

بعثة مراقيب األمم املتحدة يف سرياليون، وإىل القرارات الالحقة بشأن متويل بعثة األمـم املتحـدة               
 ،٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٢ باء املؤرخ ٥٩/١٤ يف سرياليون، وآخرها القرار

املبادئ العامة اليت يقـوم عليهـا متويـل عمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ         ادد جم وإذ تؤكد  
يونيـه  /حزيـران  ٢٧املـؤرخ   ) ٤ - دإ (١٨٧٤ليها قرارات اجلمعية العامة      نصت ع  كماالسالم  

__________ 

 )١( A/60/631. 
 )٢( A/60/786. 
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 املـؤرخ   ٥٥/٢٣٥ ، و ١٩٧٣ديسمرب  / كانون األول  ١١املؤرخ  ) ٢٨-د (٣١٠١، و   ١٩٦٣
 ،٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٣

  أنه قد جرى تقدمي تربعات للبعثة،وإذ تالحظ مع التقدير 
 الوفــاء ملوارد املاليــة الالزمــة لتمكينــها مــنأنــه ال غــىن عــن تزويــد البعثــة بــاوإذ تــدرك  

 ،املعلقةبالتزاماا 
ــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف ســرياليون    حتــيط علمــا - ١  حبالــة االشــتراكات يف بعث

ــة األمــم املتحــدة يف ســرياليون يف  ، مبــا يف ذلــك االشــتراكات  ٢٠٠٦ أبريــل/ نيــسان ٣٠ وبعث
  يف ٢و  والرات الواليات املتحدة، والـيت متثـل حنـ        مليون دوالر من د    ٤٢,٦ املسددة البالغة  غري

دولـة فقـط مـن الـدول         أن ثالثـا ومثـانني       قلـق ب االشتراكات املقـررة، وتالحـظ       املائة من جمموع  
األعضاء سددت اشتراكاا املقررة بالكامل، وحتـث مجيـع الـدول األعـضاء األخـرى، وخباصـة        

 ررة غري املسددة؛اليت عليها متأخرات، على ضمان دفع اشتراكاا املق
للدول األعضاء اليت سددت اشتراكاا املقررة بالكامـل،         تعرب عن تقديرها   - ٢ 

وحتــث مجيــع الــدول األعــضاء األخــرى علــى أن تبــذل قــصارى جهودهــا لــضمان تــسديد           
 اشتراكاا املقررة للبعثة بالكامل؛

 ها بنجاح؛جناز واليت باجلهد الكبري الذي بذلته البعثة وموظفوها إلترحب - ٣ 
  واملخطـط واملنفـذ بعنايـة الـذي مسـح         بالسحب التـدرجيي املـنظم     ترحب أيضا  - ٤ 

 بالوفاء باملعايري احملددة على النحو املقرر؛
 إىل األمني العام أن يكفل تطبيق الدروس املستخلصة من البعثة، مبـا يف              تطلب - ٥ 

خـرى حـسب االقتـضاء،      ، يف بعثـات أ    املمارسـات   مـن أفـضل    ذلك مراحل سـحبها، باعتبارهـا     
 وأن يقدم تقريرا عن ذلك يف سياق تقرير األداء النهائي؛

 حاالت الغش والغش االفتراضـي الـيت كـشفتها البعثـة، وتطلـب       تالحظ بقلق  - ٦ 
         ر، و األمـ  ا احلادية والستني تقريرا عن هـذه      إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دور

 بـشأن احلـاالت     الـيت اختـذت    أجريـت يف هـذا الـصدد واإلجـراءات           مبا يف ذلك التحقيقات اليت    
غش، وفقا لإلجراءات احملددة، فضال عن اجلهود املبذولـة السـترداد أي      ثبت فيها حدوث    اليت  

 أموال مفقودة؛
االستنتاجات والتوصيات الـواردة يف تقريـر اللجنـة االستـشارية لـشؤون              تؤيد - ٧ 

 ة؛ األمني العام أن يكفل تنفيذها بصورة كامل وتطلب إىلاإلدارة وامليزانية،
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 ٢٠٠٥يونيه /راني حز٣٠إىل  ٢٠٠٤ يوليه/ متوز١رة من ت عن الف املايلتقرير األداء  
للبعثــة عــن الفتــرة مــن    األداء املــايل األمــني العــام عــن    بتقريــر حتــيط علمــا  - ٨ 

 ؛)١(٢٠٠٥ه يوني/ حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٤يوليه /متوز ١
بعثـة  اليد حلساب الدول األعضاء اليت وفـت بالتزاماـا املاليـة جتـاه              أن تق تقرر   - ٩ 

 دوالر ٩٩ ٢٨٧ ٦٠٠واإليـرادات األخـرى البالغـة         املرتبط بـه   حصة كل منها يف الرصيد غري     
 وفقــا للمــستويات املــستكملة يف ،٢٠٠٥يونيــه / حزيــران٣٠لفتــرة املاليــة املنتهيــة يف ل بالنــسبة
، مع أخذ جدول األنـصبة املقـررة       ٢٠٠٣ديسمرب  /ون األول  كان ٢٣ املؤرخ   ٥٨/٢٥٦قرارها  

 كـانون  ٢٣ بـاء املـؤرخ   ٥٨/١ يف االعتبار، على النحو املنصوص عليه يف قرارهـا   ٢٠٠٥لعام  
 ؛٢٠٠٣ديسمرب /األول

، بالنسبة للدول األعضاء اليت مل تـف بالتزاماـا املاليـة جتـاه البعثـة،                تقرر أيضا  - ١٠ 
 ٦٠٠ واإليرادات األخـرى البالغـة   احلرها من الرصيد  ري املسددة حصت  التزاماا غ أن ختصم من    

ــة يف   ٩٩ ٢٨٧ ــة املنتهي ــرة املالي ــسبة للفت ــران٣٠ دوالر بالن ــه / حزي ــا للخطــة  ، ٢٠٠٥يوني وفق
  أعاله؛٩ يف الفقرة املبينة

 دوالر يف اإليـرادات     ١ ٣٣٩ ٨٠٠، أن خيـصم النقـصان البـالغ         تقرر كـذلك   - ١١ 
من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني، بالنسبة للفتـرة املاليـة املنتهيـة يف            التقديرية اآلتية   

 دوالر املـشار إليـه      ٩٩ ٢٨٧ ٦٠٠، من األرصدة احملققـة مـن مبلـغ          ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٣٠
  أعاله؛١٠ و ٩يف الفقرتني 

 هلا مبالغ من حسابات بعثات حفـظ الـسالم          املستحقالدول األعضاء   تشجع   - ١٢ 
املبالغ من أي حسابات يكون فيها للدولة العضو املعنيـة اشـتراكات    على أن تقتطع هذهلقة غامل

 ؛مقررة غري مسددة
البنــد اديــة والــستني أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورا احل تقــرر  - ١٣ 
 .“متويل بعثة األمم املتحدة يف سرياليون’’املعنون 

 


