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 ستونالاحلادية الدورة 
 اللجنة اخلامسة

  من جدول األعمال١٤١ البند
متويل بعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار           

   ي هاييتـــــف
  يف أعقاب مشاورات غري رمسيةالرئيسم من مشروع قرار مقدَّ  

 
 متويل بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت  

 
 ،إن اجلمعية العامة 
 األمني العام عن متويل بعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار               ي يف تقرير  قد نظرت و 
 ،)٢(جنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيةللالصادر عن اذي الصلة  ويف التقرير )١(يف هاييت
، ٢٠٠٤فربايـر   / شـباط  ٢٩ املـؤرخ    )٢٠٠٤ (١٥٢٩ إىل قرار جملس األمن      وإذ تشري  

جبه استعداده إلنشاء قوة لألمم املتحدة لتحقيـق االسـتقرار بغـرض دعـم              الذي أعلن اجمللس مبو   
 االستمرار يف عملية سياسية سلمية دستورية واحلفاظ على بيئة آمنة ومستقرة يف هاييت،

أبريــل / نيــسان٣٠املــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٤٢ إىل قــرار جملــس األمــن وإذ تــشري أيــضا 
مم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت لفتـرة        ، الذي قرر اجمللس مبوجبه إنشاء بعثة األ       ٢٠٠٤

وآخرهـا   بعثـة  واليـة ال   اد اجمللـس مبوجبـه     مدّ يت ال ة الالحق اتوإىل القرار  أولية مدهتا ستة أشهر،   
 ،٢٠٠٧فرباير / شباط١٥املؤرخ ) ٢٠٠٧ (١٧٤٣القرار 

 ، ٢٠٠٤ يوليه/ متوز١ املؤرخ ٥٨/٣١٥ إىل قرارها وإذ تشري كذلك 
__________ 

 )١( A/61/741 و A/61/869 و Corr.1. 
 )٢( A/61/852/Add.1. 
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 املتعلــق بتمويــل ٢٠٠٤يونيــه / حزيــران١٨ املــؤرخ ٥٨/٣١١رهــا  إىل قراوإذ تــشري 
ــة     ــة املتعلقــــ ــا الالحقــــ ــة وقراراهتــــ ــه البعثــــ ــرار  بــــ ــا القــــ ــؤرخ  ٦٠/١٨وآخرهــــ ــاء املــــ  بــــ

 ،٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٣٠
 املبـادئ العامـة الـيت يـستند إليهـا متويـل عمليـات األمـم املتحـدة                   وإذ تؤكد من جديـد     

ــرارات     ــا قـ ــصت عليهـ ــسبما نـ ــسالم، حـ ــظ الـ ــة  حلفـ ــة العامـ ــؤرخ ) ٤-دإ (١٨٧٤ اجلمعيـ املـ
، ١٩٧٣ديــسمرب /ن األول كــانو١١املــؤرخ ) ٢٨-د (٣١٠١، و ١٩٦٣يونيــه /حزيــران ٢٧
 ،٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٣ املؤرخ ٥٥/٢٣٥ و

 لضرورة تزويـد البعثـة بـاملوارد املاليـة الالزمـة لتمكينـها مـن االضـطالع                  وإدراكا منها  
  الصلة،ات جملس األمن ذاتمبوجب قرارباملسؤوليات املوكلة إليها 

ــة   إىل األمــني العــام تطلــب - ١  همــة وضــع مقترحــات  مبأن يعهــد إىل رئــيس البعث
 املـؤرخ   ٥٩/٢٩٦ات اجلمعيـة العامـة      مبـا يتفـق متامـا مـع أحكـام قـرار           وذلـك   للميزانية القادمـة    

 )٣(---/٦١ و ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٣٠املــؤرخ  ٦٠/٢٦٦، و ٢٠٠٥يونيــه /حزيــران ٢٢
 القرارات األخرى ذات الصلة؛، فضال عن ٢٠٠٧يونيه / حزيران--املؤرخ 

ة األمـــم املتحـــدة لتحقيـــق ــــــة لبعثـــــماملقدَّ حبالـــة االشـــتراكات حتـــيط علمـــا - ٢ 
دة املــسدَّ رـ، مبــا يف ذلــك االشــتراكات غيــ  ٢٠٠٧مــارس /آذار ٣١االســتقرار يف هــاييت حــىت  

تقريبـا   املائـة     يف ١٦ل   الواليـات املتحـدة، الـيت متثِّـ        مـن دوالرات  دوالر    ماليـني  ٢٠٣,١ البالغة
قـد  دولـة فقـط مـن الـدول األعـضاء           ثالثني   أن   قلقبمن جمموع االشتراكات املقررة، وتالحظ      

ال سـيما الـدول األعـضاء       ،الـدول األعـضاء   سـائر   سددت اشتراكاهتا املقـررة بالكامـل، وحتـث         
 دة؛رة غري املسدَّا املقرَّدفع اشتراكاهتعلى أن تكفل  ،اليت عليها متأخرات

رة بالكامـل،   دت اشتراكاهتا املقرَّ   للدول األعضاء اليت سدَّ    تعرب عن تقديرها   - ٣ 
رة لـضمان تـسديد اشـتراكاهتا املقـرَّ    كل جهد ممكـن  الدول األعضاء على أن تبذل     سائر   وحتث
 بالكامل؛ للبعثة

سـيما   حفـظ الـسالم، وال     إزاء احلالة املالية املتعلقـة بأنـشطة         تعرب عن القلق   - ٤ 
لبلدان املسامهة بقـوات الـيت تتحمـل أعبـاء إضـافية بـسبب تـأخر                ل التكاليفد  تسديفيما يتعلق ب  

 الدول األعضاء يف تسديد اشتراكاهتا املقررة؛بعض 

__________ 
 .A/C.5/61/L.49انظر  )٣( 
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يف نـشر بعـض      ه األمني العـام   ـ إزاء التأخري الذي واجه    تعرب عن القلق أيضا    - ٥ 
ــسالم    ــات حفــظ ال ــشأة بعث ــؤخرااملن ــا   وال ســيما،م ــة يف أفريقي ــات العامل ــدها يف  و، البعث تزوي

 باملوارد الكافية؛
معاملــة  القائمــة واملقبلــةمجيــع بعثــات حفــظ الــسالم  ـل أن تعاَمــ علــى ددـتــش - ٦ 
 فيما يتعلق بالترتيبات املالية واإلدارية؛ ،متـيـيـز فيها المتساوية 
بــاملوارد الكافيــة لكــي  علــى تزويــد مجيــع بعثــات حفــظ الــسالم د أيــضاتــشدِّ - ٧ 
 فعالية وكفاءة؛بواليتها بكل منها تضطلع 
رافــق امل مــن بأقــصى قــدر ممكــن  ســتفادة اال إىل األمــني العــام  تكــرر طلبــها  - ٨ 

ــديزيللوجــستياتقاعــدة األمــم املتحــدة  املوجــودة يف عــدات املو ــا، مــن أجــل  ، يف برين  إيطالي
 دىن؛ األاحلد إىل املشتريات املطلوبة للبعثةختفيض تكاليف 

االستنتاجات والتوصيات الواردة يف تقرير اللجنـة االستـشارية لـشؤون            دــتؤي - ٩ 
، رهنـــا بأحكـــام هـــذا القـــرار وتطلـــب إىل األمـــني العـــام كفالـــة تنفيـــذها   )٢(ةاإلدارة وامليزانيـــ

 ؛كامالً تنفيذا
ــا  - ١٠  ــالفقرة حتـــيط علمـ ــة االستـــشارية لـــشؤون اإلدارة  ٢٤بـ  مـــن تقريـــر اللجنـ
 وتقــرر إنــشاء وظيفــة منــسق للفريــق العامــل املعــين بــسيادة القــانون حــسبما اقتــرح )٢(انيــةوامليز

 ؛)٤(األمني العام يف تقريره
يف إطـار   ) ٢- وواحدة ف  ٤-واحدة ف (إنشاء وظيفتني ملوظفي األمن      قررت - ١١ 

 ؛قسم األمن، حسبما اقترح األمني العام
ام لألحكـام ذات الـصلة الـواردة        تـ ال إىل األمني العـام أن يكفـل التنفيـذ           تطلب - ١٢ 
 ؛)٣(---/٦١ و ٦٠/٢٦٦ و ٥٩/٢٩٦ا اهتيف قرار

 أن يتخذ مجيع اإلجراءات الالزمة لـضمان إدارة          إىل األمني العام   تطلب أيضا  - ١٣ 
 البعثة بأقصى قدر من الكفاءة واالقتصاد؛

ئـة  بغية خفض تكلفة استخدام موظفني مـن ف        إىل األمني العام،     تطلب كذلك  - ١٤ 
اخلدمات العامـة، أن يواصـل اجلهـود املبذولـة لتعـيني مـوظفني حملـيني يف البعثـة لـشغل وظـائف                      

 تلك الفئة مبا يتناسب واحتياجات البعثة؛

__________ 
 )٤( A/61/869 و Corr.1. 
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 إىل األمني العام أن جيري استعراضا شامال هليكل البعثـة الـوظيفي، مـع            تطلب - ١٥ 
ة وامليزانيــة وتوصــياهتا الــواردة يف املراعــاة التامــة ملالحظــات اللجنــة االستــشارية لــشؤون اإلدار 

 وأن يفيد بذلك، أثناء دورهتا الثانيـة والـستني، يف مـشروعه           )٢( من تقريرها  ٢١ و   ٢٠الفقرتني  
 املقبل املتعلق مبيزانية البعثة؛

 إىل األمني العام أن يستعرض، يف سياق مشروع ميزانيـة البعثـة املقبـل،      تطلب - ١٦ 
 ين يقدمون الدعم إىل املترمجني الشفويني الوطنيني؛أحوال املوظفني اإلداريني الذ

 
 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٥يوليه / متوز١األداء املايل للفترة من تقرير   

يوليـه  / متـوز  ١لبعثة للفترة من     بتقرير األمني العام عن األداء املايل ل       حتيط علما  - ١٧ 
 ؛)٥(٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٥

 ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٧يوليه / متوز١يزانية للفترة من تقديرات امل  
ـــرر - ١٨  مــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار   أن تعتمــد للحــساب اخلــاص لبعثــة األ تقـ

 إىل ٢٠٠٧يوليــــــه / متــــــوز١تــــــرة مــــــن  دوالر للف-------هــــــاييت مبلغــــــا قــــــدره  يف
غطية نفقـات البعثـة،   دوالر لت ٥٣٥ ٣٧٢ ٨٠٠، يشمل مبلغا قدره     ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ٣٠

 ------ ومبلغـا قـدره   ،حلساب دعم عمليات حفظ الـسالم     دوالر   ------ومبلغا قدره   
 دوالر لقاعدة األمم املتحدة للوجستيات؛

 
 متويل االعتماد  

ـــغا قــدره    أن تقــّستقـــرر أيــضا - ١٩   ------م فيمــا بــني الــدول األعــضاء مبلـــ
 وفقــا للمــستويات  ،٢٠٠٧ أكتــوبر/شرين األولتــ ١٥يوليــه إىل / متــوز١للفتــرة مــن  دوالر 

، ٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٢ املـؤرخ    ٦١/٢٤٣اجلمعيـة العامـة      فـــي قــــرار   املستكملة  
 ٦١/٢٣٧ـي قــــرارها    علـى النحـو املـبني فـــ        ،٢٠٠٧مع مراعاة جـدول األنـصبة املقـررة لعـام           

 ؛٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول ٢٢املؤرخ 
ـــتق - ٢٠  ـــن ختــصم، وفق أرر كــذلكــ ـــا ألحكــام قرارهـ املــؤرخ ) ١٠-د (٩٧٣ا ــ

علـى النحـو    ،م فيمـا بـني الـدول األعـضاء    ، مـن املبلـغ املقـسّ   ١٩٥٥ديسمرب / كانون األول  ١٥
اله، حصــة كل منهــا يف صـندوق معادلـة الـضرائب البـالغ              ــ أع ١٩املنصوص عليــه يف الفقــرة     

ة مـن االقتطاعـات اإللزاميـة مــن    ــــ ة اآلتيـــــ يريرادات التقدــــ اإلي شمليـ  ذيدوالر، الـ  -----
 واحلـصة التناسـبية البالغـة     ،ق عليهـا للبعثـة    دوالر املوافَ  ٣ ٥٣٧ ٠٠٠ات املوظفني البالغة    ـــمرتب

__________ 
 )٥( A/61/741. 
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 دوالر مـــن اإليـــرادات التقديريـــة اآلتيـــة مـــن االقتطاعـــات اإللزاميـــة مـــن مرتبـــات  ------
 دوالر مـــن ------ التناســـبية البالغـــة املـــوظفني املوافـــق عليهـــا حلـــساب الـــدعم، واحلـــصة 

اإليرادات التقديرية اآلتية من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني املوافـق عليهـا لقاعـدة               
 األمم املتحدة للوجستيات؛

 دوالر للفتـرة مـن      -----أن تقسِّم بـني الـدول األعـضاء مبلغـا قـدره              تقـرر - ٢١ 
 ---- مبعـدل شـهري قـدره        ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣٠إىل   ٢٠٠٧ أكتوبر/تشرين األول  ١٦

، مــع مراعــاة جــدول ٦١/٢٤٣ وفقــا للمــستويات املــستكملة يف قــرار اجلمعيــة العامــة  ،دوالر
، رهنـا باختـاذ جملـس األمـن     ٦١/٢٣٧، كمـا يـرد يف قرارهـا       ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧ي  األنصبة لعـام  

 قرارا بتمديد والية البعثة؛
 مـن املبلـغ     ،)١٠-د (٩٧٣ا  ــــ  ألحكـام قراره   اـــ  أن ختـصم، وفق    أيـضا رر  ـــتق - ٢٢ 

 أعـاله، حـصــة   ٢١ علـى النحـو املنـصوص عليـــه يف الفقـــرة      ،م فيما بني الدول األعـضاء   املقّس
رادات ــــ شمل اإلي يـ  ذيدوالر، الـ   ----صندوق معادلة الضرائب البـالغ      رصيد  كل منهـا يف    

ـــالتقديري ـــة اآلتيــــــ ــة مـــــن    ـــــ ــات اإللزاميـــ ـــمرتبة مـــــن االقتطاعـــ ــوظفني البالغـــــة  ـــــ ات املـــ
ــ ٨ ٥٨٩ ٩٠٠ ــة دوالر املوافَ ــا للبعث ــة  ،ق عليه ــن ------ واحلــصة التناســبية البالغ  دوالر م

اإليرادات التقديرية اآلتية من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني املوافق عليها حلـساب             
ــة    ــبية البالغـ ــصة التناسـ ــدعم، واحلـ ــرادات ا ------الـ ــن اإليـ ــن   دوالر مـ ــة مـ ــة اآلتيـ لتقديريـ

 االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني املوافق عليها لقاعدة األمم املتحدة للوجستيات؛
 بالتزاماهتا املالية جتاه البعثـة،      فتوأ، بالنسبة للدول األعضاء اليت       كذلك تقـرر - ٢٣ 

ه، حـصة كـل منـها        أعـال  ١٩م، على النحو املنصوص عليه يف الفقـرة         أن ختصم من املبلغ املقسَّ    
واإليـــــرادات األخـــــرى مببلـــــغ إمجـــــايل قـــــدره  غـــــري املربـــــوطفيمـــــا تبقـــــى مـــــن الرصـــــيد 

، وفقـا   ٢٠٠٦يونيـه   /حزيـران  ٣٠ بـالفترة املاليـة املنتهيـة يف         دوالر فيما يتعلق   ٥١ ٣٥٧ ٩٠٠
ديــسمرب / كــانون األول٢٣ املــؤرخ ٥٨/٢٥٦  اجلمعيــة العامـة يف قــرارستكملة للمـستويات املــ 

  بــاء ٥٨/١ كما هو مـبني يف قرارهـا   ،٢٠٠٦اعاة جدول األنصبة املقررة لعام   ، مع مر  ٢٠٠٣
 ؛٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٣املؤرخ 

اه البعثـة، أن  ـــ ِف بالتزاماهتـا جت   ــــ م ت ــــ يت ل ــدول األعضاء ال  ـــ، بالنسبة لل  ررـــتق - ٢٤ 
ــسدَّ    ــري امل ــا غ ــن الرصــ      ختــصم التزاماهت ــى م ــا تبق ــها فيم ــن حــصة كــل من ــوط يد دة م ــري املرب  غ

املنتهيـة  املاليـة  ما يتعلق بالفترة ي فدوالر ٥١ ٣٥٧ ٩٠٠واإليرادات األخرى مببلغ إمجايل قدره  
  أعاله؛٢٣، وفقا للخطة املبينة يف الفقرة ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠يف 
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ــرر  - ٢٥  ــضاتق ــالغ    أن ُيأي ــصان الب ــرادات ١ ٥٧٠ ٥٠٠خــصم النق  دوالر يف اإلي
املنتهيـة   فيما يتعلق بـالفترة املاليـة         االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني     التقديرية اآلتية من  

مبلـغ  يف إطـار    دول األعـضاء    ــــ دة حلساب ال  ــــغ املقيَّ ـــ من املبال  ٢٠٠٦ه  ـــيوني/ حزيران ٣٠ي  ـف
 أعاله؛ ٢٤  و٢٣ املشار إليه يف الفقرتني دوالر ٥١ ٣٥٧ ٩٠٠ الـ

 بعثـة حلفـظ الـسالم بـاقتراض أمـوال مـن       ةويل أيـ متوجوب عدم  على   دتشـدِّ  ٢٦ 
 ؛بعثات أخرى عاملة يف جمال حفظ السالم

 األمني العام على أن يواصل اختاذ تدابري إضافية لـضمان سـالمة وأمـن               تشجع - ٢٧ 
 من قـرار    ٦ و   ٥مجيع األفراد املشاركني يف البعثة حتت رعاية األمم املتحدة، مع أخذ الفقرتني             

 يف االعتبار؛ ٢٠٠٣أغسطس / آب٢٦املؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٥٠٢جملس األمن 
ـــو - ٢٨  ــول      تدعـ ــوازم حتظــى بقب ــدا ويف شــكل خــدمات ول ــة، نق ــربع للبعث  إىل الت

األمني العـام، علـى أن تـدار التربعـات، حـسب االقتـضاء، وفقـا لإلجـراءات واملمارسـات الـيت                  
 أرستها اجلمعية العامة؛

ــدرج يف جــدول األعمــال   أن تقـــرر - ٢٩  ــ املؤقــتُت ــة دورهتا ل  البنــد والــستنيالثاني
 .“متويل بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت”املعنون 

 
 


