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 الدورة الثانية والستون
     من جدول األعمال ١٤٨البند 

 متويل بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا  
  

 تقرير اللجنة اخلامسة   
 

 )أوغندا (نكاييفوالسيد ستيفن سينابوليا : املقرر
 

 مقدمة -أوال  
ســـبتمرب /يلـــول أ٢١قـــررت اجلمعيـــة العامـــة، يف جلـــستها العامـــة الثالثـــة املعقـــودة يف  - ١

، بناء علـى توصـية املكتـب، أن تـدرج يف جـدول أعمـال دورهتـا الثانيـة والـستني البنـد               ٢٠٠٧
 . وأن حتيله إىل اللجنة اخلامسة‘‘ متويل بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا’’املعنون 

 ١٣ و ٥ املعقـــودتني يف ٥١ و ٤٩ونظـــرت اللجنـــة اخلامـــسة يف البنـــد يف جلـــستيها  - ٢
وتــرد البيانــات واملالحظــات املــدىل هبــا أثنــاء نظــر اللجنــة يف البنــد يف   . ٢٠٠٨يونيــه /يــرانحز

 ). A/C.5/62/SR.51 و A/C.5/62/SR.49(احملضرين املوجزين ذوي الصلة 
 :وكان معروضا على اللجنة من أجل النظر يف البند الوثائق التالية - ٣

ثــة األمــم املتحــدة يف إثيوبيــا وإريتريــا  تقريــر األمــني العــام عــن األداء املــايل لبع  )أ( 
 ؛)Corr.1 وA/62/560 (٢٠٠٧يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٦يوليه / متوز١للفترة من 
تقرير األمني العام عن ميزانية بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا للفترة مـن               )ب( 

 ؛)A/62/811 (٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٨يوليه / متوز١
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ريــــر اللجنــــة االستــــشارية لــــشؤون اإلدارة وامليزانيــــة املتعلــــق باملوضــــوع تق )ج( 
)A/62/781/Add.17 و Corr.1.( 
 

 A/C.5/62/L.53النظر يف مشروع القرار  -ثانيا  
يونيـه، مـشروع   / حزيـران ١٣، املعقـودة يف  ٥١كان معروضا على اللجنة يف جلـستها      - ٤

، مقــدم مــن )A/C.5/62/L.53(‘‘ وبيــا وإريتريــامتويــل بعثــة األمــم املتحــدة يف إثي ”قــرار معنــون 
 .ماليزيا ممثل

ويف اجللسة ذاهتا، قبل اعتماد مشروع القرار، قام أمني اللجنة بتـصويب الـنص شـفويا                 - ٥
 : على النحو التايل

، حـذفت   “٢٠٠٦يونيـه   / حزيران ٣٠” من املنطوق، بعد عبارة      ١يف الفقرة    )أ( 
 ؛“٢٠٠٨يونيه /رانحزي ____املؤرخ ____  /٦٢و ”عبارة 

ــرة  )ب(  ــد ١٠يف الفقـ ــوق، بعـ ــن املنطـ ــارة  مـ ــارة  “٦٠/٢٦٦” عبـ ــذفت عبـ ، ُحـ
 ؛“____ /٦٢ و”

 : من املنطوق، اليت كان نصها كما يلي١٧استعيض عن الفقرة  )ج( 
دوالر فيمـا بـني الـدول األعـضاء         _____  تقسيم مبلغ قـدره      تقرر - ١٧”  

 مبعـــــدل شــهري ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول٣١أغــسطس إىل / آب١للفتــرة مــن 
، ٦١/٢٤٣دوالر، وفقا للمستويات املستكملة يف قرار اجلمعيـة العامـة           ____ قدره  

، علــى النحــو املــبني يف قرارهــا    ٢٠٠٨ومــع مراعــاة جــدول األنــصبة املقــررة لعــام      
 “، وذلك رهنا بصدور قرار عن جملس األمن بتمديد والية البعثة؛٦١/٢٣٧
 :بالنص التايل

______ دوالر، يـشمل مبلـغ      _____  تقسيم مبلغ قدره     تقرر - ١٧”  
أغـسطس إىل  /آب ١ا بـني الـدول األعـضاء للفتـرة مـن      دوالر لإلنفاق على البعثة، فيم  

دوالر، ومبلغـــا ____  مبعــــــدل شـــهري قـــدره ٢٠٠٨ديـــسمرب / كـــانون األول٣١
تـرة  دوالر حلساب الـدعم لقاعـدة األمـم املتحـدة للوجـستيات للف            _______ قدره  
ــن  ــه / حزيــران٣٠ إىل ٢٠٠٨أغــسطس / آب١م  مبعــدل شــهري قــدره   ٢٠٠٩يوني

ــة    _____  ــة العام ــرار اجلمعي ــستكملة يف ق ــا للمــستويات امل ، ٦١/٢٤٣دوالر، وفق
، علــى النحــو املــبني يف قرارهــا    ٢٠٠٨ومــع مراعــاة جــدول األنــصبة املقــررة لعــام      

 “ية البعثة؛، وذلك رهنا بصدور قرار عن جملس األمن بتمديد وال٦١/٢٣٧
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أغـــسطس إىل /آب ١”عيض عـــن عبـــارة  مـــن املنطـــوق، اســـت١٨يف الفقـــرة  )د( 
ــا ٣١ ــسمرب /نون األولكـ ــارة “ ٢٠٠٨ديـ ــران ٣٠ إىل ٢٠٠٨أغـــسطس /آب ١”بعبـ / حزيـ

 .“٢٠٠٩يونيه 
ــة مــشروع القــرار     - ٦ ، بــصيغته A/C.5/62/L.53ويف اجللــسة ذاهتــا أيــضا، اعتمــدت اللجن

 ).٧انظر الفقرة  (املصوبة شفويا، بدون تصويت 
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 توصية اللجنة اخلامسة -ثالثا  
 :توصي اللجنة اخلامسة اجلمعية العامة باعتماد مشروع القرار التايل - ٧
 

 متويل بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا  
 

 ،إن اجلمعية العامة 
يـــا  يف تقريـــري األمـــني العـــام عـــن متويـــل بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف إثيوبوقـــد نظـــرت 
 ،)٢(، ويف التقرير ذي الصلة للجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية)١(وإريتريا
ــه / متــوز٣١املــؤرخ ) ٢٠٠٠ (١٣١٢ إىل قــرار جملــس األمــن  وإذ تــشري   ٢٠٠٠يولي

الذي أنشأ اجمللس مبوجبه بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيـا وإريتريـا والقـرارات الالحقـة الـيت مـدد                     
ينـاير  / كـانون الثـاين  ٣٠املـؤرخ  ) ٢٠٠٨ (١٧٩٨والية البعثة، وآخرها القرار    اجمللس مبوجبها   

 ،٢٠٠٨يوليه / متوز٣١ الذي مدد اجمللس مبوجبه والية البعثة حىت ٢٠٠٨
 ٢٠٠٠ديــسمرب  / كــانون األول٢٣ املــؤرخ ٥٥/٢٣٧ أيــضا إىل قرارهــا  وإذ تــشري 

 بـاء،   ٦١/٢٤٨يت كـان آخرهـا القـرار        بشأن متويل البعثة، إىل قراراهتا الالحقة هبذا الشأن، والـ         
 ،٢٠٠٧يونيه /حزيران ٢٩املؤرخ 

 املبـادئ العامـة الـيت يـستند إليهـا متويـل عمليـات األمـم املتحـدة                   من جديـد   وإذ تؤكد  
املـــؤرخ  ) ٤ -دإ   (١٨٧٤حلفظ السـالم، حسـبما نـــصـت عــلــيه قــرارات اجلـمـعــية الـعــامة              

 ١٩٧٣ديــسمرب / كــانون األول١١املــؤرخ ) ٢٨ -د  (٣١٠١ و ١٩٦٣يونيــه / حزيــران٢٧
 ،٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٣ املؤرخ ٥٥/٢٣٥ و

  مع التقدير التربعات اليت قدمت للبعثة، وإذ تالحظ 
ــا   ــضع يف اعتباره ــها مــن     وإذ ت ــة لتمكين ــة الالزم ــاملوارد املالي ــة ب ــد البعث  ضــرورة تزوي

 ذات الصلة،االضطالع مبسؤولياهتا مبوجب قرارات جملس األمن 
 إىل األمــني العــام أن يعهــد إىل رئــيس البعثــة مبهمــة صــياغة مقترحــات  تطلــب - ١ 

ــة       ــة العامـ ــرارات اجلمعيـ ــام قـ ــع أحكـ ــا مـ ــق متامـ ــا يتفـ ــة مبـ ــة املقبلـ ــؤرخ ٥٩/٢٩٦للميزانيـ  املـ
ــران ٢٢ ــه /حزيـ ــؤرخ ٦٠/٢٦٦ و ٢٠٠٥يونيـ ــران٣٠ املـ ــه / حزيـ  ٦١/٢٧٦ و ٢٠٠٦يونيـ

 والقرارات األخرى ذات الصلة؛، ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٩املؤرخ 
__________ 

 )١( A/62/560 و Corr.1 و A/62/811. 
 )٢( A/62/781/Add.17 و Corr.1. 
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ــا  - ٢  ــيط علم ــا      حت ــم املتحــدة يف إثيوبي ــة األم ــة إىل بعث ــتراكات املقدم ــة االش  حبال
ــا يف  ــسان٣٠وإريتريـ ــل / نيـ ــة     ٢٠٠٨أبريـ ــسددة البالغـ ــري املـ ــتراكات غـ ــك االشـ ــا يف ذلـ ، مبـ

وع  يف املائـة مـن جممـ       ٢مليون دوالر من دوالرات الواليـات املتحـدة، والـيت متثـل حنـو                ٢٦,٥
االشتراكات املقررة، وتالحـظ مـع القلـق أن سـتا وسـتني دولـة فقـط مـن الـدول األعـضاء قـد                         
سددت اشـتراكاهتا املقـررة كاملـة، وحتـث سـائر الـدول األعـضاء، وخباصـة الـدول الـيت عليهـا                       

 متأخرات، على أن تكفل دفع اشتراكاهتا املقررة غري املسددة؛
 سـددت اشـتراكاهتا املقـررة كاملـة،      للدول األعـضاء الـيت  تعرب عن تقديرها   - ٣ 

وحتث سائر الدول األعضاء على بذل كل جهد ممكن لكفالة تسديد اشتراكاهتا املقـررة للبعثـة            
 كاملة؛

إزاء احلالـة املاليـة املتعلقـة بأنـشطة حفـظ الـسالم، وخباصـة              تعرب عـن القلـق       - ٤ 
ء إضـافية بـسبب تـأخر دول    فيما يتصل بسداد تكاليف الدول املسامهة بقوات اليت تتحمل أعبا  

 أعضاء يف دفع أنصبتها املقررة؛
 إزاء التأخري الذي يواجهه األمني العـام يف نـشر بعـض           تعرب عن القلق أيضا    - ٥ 

ســيما البعثــات العاملــة  بعثــات حفــظ الــسالم املنــشأة مــؤخرا، وتزويــدها بــاملوارد الكافيــة، وال
 أفريقيا؛  يف

فــظ الــسالم املقبلــة واحلاليــة   بعثــات ح علــى ضــرورة أن تعامــل مجيــع تــشدد - ٦ 
 يتعلق بالترتيبات املالية واإلدارية معاملة متساوية وغري متييزية؛ فيما

 على وجوب تزويد مجيـع بعثـات حفـظ الـسالم بـاملوارد الكافيـة                تشدد أيضا  - ٧ 
 لكي يضطلع كل منها بواليته بفعالية وكفاءة؛ 

ن يستفيد بأقصى قدر ممكـن مـن املرافـق           إىل األمني العام أ    تكرر تأكيد طلبها   - ٨ 
واملعدات املوجودة يف قاعدة األمم املتحدة للوجستيات يف برينـديزي، إيطاليـا، هبـدف خفـض                

 تكاليف املشتريات املطلوبة للبعثة إىل أدىن حد؛
 االسـتنتاجات والتوصـيات الــواردة يف تقريـر اللجنـة االستـشارية لــشؤون      تقـر   - ٩ 

 ، وتطلب إىل األمني العام أن يكفل متام تنفيذها؛)٢(اإلدارة وامليزانية
ــن      تطلــب - ١٠  ــصلة م ــام لألحكــام ذات ال ــذ الت ــل التنفي ــام أن يكف  إىل األمــني الع
 ؛٦١/٢٧٦ و ٦٠/٢٦٦ و ٥٩/٢٩٦قراراهتا 
 إىل األمني العام أن يتخذ مجيع اإلجـراءات الالزمـة لكفالـة إدارة           تطلب أيضا  - ١١ 

 ءة واالقتصاد؛ البعثة بأقصى قدر من الكفا
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 إىل األمـني العـام بغيـة خفـض تكـاليف اسـتخدام مـوظفي فئـة                 تطلب كـذلك   - ١٢ 
اخلدمات العامة، أن يواصل بذل اجلهـود السـتخدام مـوظفني حملـيني يف البعثـة؛ يف وظـائف يف                    

 فئة اخلدمات العامة، على حنو يتناسب مع احتياجات البعثة؛
 

ــرة مــــن     ــايل للفتــ ــر األداء املــ ــ١تقريــ ــه /وز متــ ــران ٣٠ إىل ٢٠٠٦يوليــ  /حزيــ
 ٢٠٠٧ يونيه

يوليـه  /متـوز  ١ بتقرير األمني العام عن األداء املايل للبعثة للفترة من           حتيط علما  - ١٣ 
 ؛)٣(٢٠٠٧يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٦

 
ــن      ــرة مــ ــة للفتــ ــديرات امليزانيــ ــوز١تقــ ــه / متــ ــران٣٠ إىل ٢٠٠٨يوليــ  / حزيــ

 ٢٠٠٩ يونيه
اب اخلاص لبعثة األمم املتحدة يف إثيوبيـا وإريتريـا مبلغـا        أن تعتمد للحس   تقرر - ١٤ 
ــدره  ــن  ١٠٥ ٠١٠ ٠٠٠قـ ــرة مـ ــوز١ دوالر للفتـ ــه / متـ ــران٣٠ إىل ٢٠٠٨يوليـ ــه / حزيـ يونيـ
  دوالر لإلنفـــاق علـــى البعثـــة، ومبلغـــا قـــدره١٠٠ ٣٦٧ ٤٠٠، يـــشمل مبلغـــا قـــدره ٢٠٠٩
 دوالر  ٥٩٥ ٥٠٠ دوالر حلساب دعم عمليـات حفـظ الـسالم، ومبلغـا قـدره               ٤ ٠٤٧ ١٠٠

 لقاعدة األمم املتحدة للوجستيات؛
 

 متويل االعتماد  
 دوالرا فيما بني الدول األعـضاء       ٨ ٧٥٠ ٨٣٣ تقسيم مبلغ قدره     تقرر أيضا  - ١٥ 

، وفقا للمـستويات املـستكملة يف قـرار اجلمعيـة العامـة             ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٣١إىل   ١للفترة من   
، ومــع مراعــاة جــدول األنــصبة املقــررة  ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول٢٢ املــؤرخ ٦١/٢٤٣

كـــــــانون  ٢٢ املـــــــؤرخ ٦١/٢٣٧ علـــــــى النحـــــــو املـــــــبني يف قرارهـــــــا    ٢٠٠٨لعـــــــام 
 ؛٢٠٠٦ ديسمرب/األول

كــانون  ١٥املــؤرخ ) ١٠ - د (٩٧٣، وفقــا ألحكــام قرارهــا  تقــرر كــذلك - ١٦ 
حــو ، أن ختــصم مــن املبلــغ املقــسم فيمــا بــني الــدول األعــضاء، علــى الن ١٩٥٥ديــسمرب /األول

 أعــاله، حــصة كــل منــها يف رصــيد صــندوق معادلــة الــضرائب  ١٥املنــصوص عليــه يف الفقــرة 
، ويــــشمل ٢٠٠٨يوليــــه / متــــوز٣١ إىل ١ دوالرات للفتــــرة مــــن ٢٣١ ٣٠٧البــــالغ قــــدره 

 ١٩٤ ٩٨٣اإليرادات التقديرية اآلتية من االقتطاعات اإللزامية من مرتبـات املـوظفني والبالغـة              
ــا   ــق عليه ــة   دوالرا واملواف ــة، واحلــصة التناســبية البالغ ــرادات  ٣٢ ٤٠٨للبعث  دوالرات مــن اإلي

__________ 
 )٣( A/62/560 و Corr.1. 
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التقديرية اآلتية من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني واملوافـق عليهـا حلـساب الـدعم،                
 دوالرا مــن اإليــرادات التقديريــة اآلتيــة مــن االقتطاعــات      ٣ ٩١٦واحلــصة التناســبية البالغــة   
 فني واملوافق عليها لقاعدة األمم املتحدة للوجستيات؛ اإللزامية من مرتبات املوظ

ــرر - ١٧  ــدره  تقــــ ــغ قــــ ــسيم مبلــــ ــغ ٤٦ ٠٧٥ ١٦٧ تقــــ ــشمل مبلــــ   دوالرا، يــــ
ــدول األ     ٤١٨ ٨١٩ ٧٥٠ ــني الـ ــا بـ ــة، فيمـ ــى البعثـ ــاق علـ ــن    دوالرا لإلنفـ ــرة مـ ــضاء للفتـ عـ

 ٨ ٣٦٣ ٩٥٠ مبعــــدل شـهري قـدره        ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١أغسطس إىل   /آب ١
 حلساب الدعم لقاعدة األمم املتحـدة للوجـستيات         ا دوالر ٤ ٢٥٥ ٧١٧ا، ومبلغا قدره    دوالر

  مبعـــدل شـــهري قـــدره٢٠٠٩يونيـــه / حزيـــران٣٠ إىل ٢٠٠٨أغـــسطس / آب١للفتـــرة مـــن 
ــة    ٣٨٦ ٨٨٣ ــة العام ــرار اجلمعي ــستكملة يف ق ــا للمــستويات امل ــع ٦١/٢٤٣ دوالرا، وفق ، وم

، وذلـك   ٦١/٢٣٧ علـى النحـو املـبني يف قرارهـا           ،٢٠٠٨مراعاة جدول األنصبة املقـررة لعـام        
 رهنا بصدور قرار عن جملس األمن بتمديد والية البعثة؛

، أن ختــصم مــن املبلــغ ) ١٠ - د (٩٧٣، وفقــا ألحكــام قرارهــا تقــرر أيــضا - ١٨ 
 أعـاله، حـصة كـل       ١٧املقسم فيما بني الدول األعضاء، على النحو املنصوص عليه يف الفقـرة             

 دوالرا للفتـــرة مـــن ١ ٣٧٤ ٤٩٣ندوق معادلـــة الـــضرائب البـــالغ قـــدره منـــها يف رصـــيد صـــ
، ويــشمل اإليــرادات التقديريــة اآلتيــة ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران٣٠ إىل ٢٠٠٨أغــسطس /آب ١

 دوالرا واملوافــق عليهــا ٩٧٤ ٩١٧مــن االقتطاعــات اإللزاميــة مــن مرتبــات املــوظفني والبالغــة  
 دوالرا مـــن اإليـــرادات التقديريـــة اآلتيـــة مـــن  ٣٥٦ ٤٩٢للبعثـــة، واحلـــصة التناســـبية البالغـــة  

االقتطاعات اإللزامية من مرتبـات املـوظفني واملوافـق عليهـا حلـساب الـدعم، واحلـصة التناسـبية                 
دوالرا من اإليرادات التقديرية اآلتيـة مـن االقتطاعـات اإللزاميـة مـن مرتبـات               ٤٣ ٠٨٤البالغة  

  للوجستيات؛املوظفني واملوافق عليها لقاعدة األمم املتحدة
، بالنسبة للدول األعضاء اليت أوفت بالتزاماهتا املالية جتـاه البعثـة،            تقرر كذلك  - ١٩ 

 أعـاله، حـصة     ١٥أن ختصم من حصتها يف املبلغ املقسم على النحو املنصوص عليـه يف الفقـرة                
 دوالر ١٨ ٠١٢ ٤٠٠كـــل منـــها يف الرصـــيد احلـــر واإليـــرادات األخـــرى البـــالغ جمموعهمـــا 

، وفقا للمـستويات املـستكملة يف       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٣٠علق بالفترة املالية املنتهية يف      يت فيما
ــا  ــام     ٦١/٢٤٣قراره ــررة لع ــصبة املق ــاة جــدول األن ــع مراع ــبني يف   ٢٠٠٧، م ــى النحــو امل  عل
 ؛٦١/٢٣٧ قرارها

، بالنــسبة للــدول األعــضاء الــيت مل تــف بالتزاماهتــا املاليــة جتــاه البعثــة، أن تقــرر - ٢٠ 
صم من التزاماهتا غري املـسددة حـصة كـل منـها يف الرصـيد احلـر واإليـرادات األخـرى البـالغ                    خت
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ــا  ــة يف    ١٨ ٠١٢ ٤٠٠جمموعهم ــة املنتهي ــالفترة املالي ــق ب ــا يتعل ــران٣٠ دوالر فيم ــه / حزي يوني
  أعاله؛١٩، وفقا للخطة املبينة يف الفقرة ٢٠٠٧

الر يف اإليرادات التقديريـة      دو ٣٢ ٩٠٠ أن خيصم النقصان البالغ      تقـرر أيضا  - ٢١ 
اآلتيــة مــن االقتطاعــات اإللزاميــة مــن مرتبــات املــوظفني فيمــا يتعلــق بــالفترة املاليــة املنتهيــة           

، مـــن األرصـــدة اآلتيـــة مـــن املبلـــغ املـــشار إليــــه يف الفقرتيــــن   ٢٠٠٧يونيـــه /حزيـــران ٣٠ يف
  دوالر؛١٨ ٠١٢ ٤٠٠أعــاله والذي قدره  ٢٠ و ١٩

متويــل أي بعثــة حلفــظ الــسالم بــاقتراض أمــوال مــن بعثــات  علــى عــدم تــشدد - ٢٢ 
 حفظ السالم األخرى العاملة؛ 

 األمـــني العـــام علـــى مواصـــلة اختـــاذ تـــدابري إضـــافية لكفالـــة ســـالمة   تـــشجع - ٢٣ 
مجيع األفراد املشاركني يف البعثة حتت رعايـة األمـم املتحـدة، واضـعا يف االعتبـار أحكـام                    وأمن

 ؛٢٠٠٣أغسطس / آب٢٦املؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٥٠٢لس األمن  من قرار جم٦  و٥الفقرتني 
 إىل التربع للبعثة، نقدا ويف شكل خدمات ولـوازم تكـون مقبولـة لـدى                تدعو - ٢٤ 

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

ــدرج يف جــدول األعمــ تقــرر - ٢٥  ــد    أن ت ــستني البن ــة وال ــدورهتا الثالث ال املؤقــت ل
 .“متويل بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا”املعنون 

 


