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    ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٨قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/67/677/Add.3( على تقرير اللجنة اخلامسة ناءب[
  

التقديرات املتعلقة بالبعثات الـسياسية اخلاصـة واملـساعي احلميـدة              - ٦٧/٢٦٩
ــا اجلمعيـــة العامـــة  الـــيت تـــأذنواملبـــادرات الـــسياسية األخـــرى  هبـ

  جملس األمن أو/و
  

  ،ية العامةإن اجلمع  
 ديــسمرب/ كــانون األول٢٤ املــؤرخ ٦٦/٢٤٧ إىل اجلــزء التاســع مــن قرارهــا تــشري إذ  
ــا وإىل  ٢٠١١ ــضا   ٦٦/٢٤٨قراره ــؤرخ أي ــف امل ــسمرب/ كــانون األول٢٤ أل  وإىل ٢٠١١ دي

اجلــزء األول مــن وإىل  ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٢١ املــؤرخ ٦٦/٢٦٣اجلــزء األول مــن قرارهــا 
ــا  ــؤرخ ٦٧/٢٤٦قراره ــانون األول ٢٤ امل ــسمرب /ك ــاقرار وإىل ٢٠١٢دي ــف ٦٧/٢٤٧ ه  أل
  ،٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢٤  أيضااملؤرخ

 يف تقرير األمني العام عـن التقـديرات املتعلقـة بالبعثـات الـسياسية اخلاصـة                 نظرت وقد  
أو جملـس األمـن     /اجلمعية العامة و  هبا   اليت تأذن   األخرى املبادرات السياسية وواملساعي احلميدة   

للجنـــة اتقريـــر  و)١( الـــساحلإىل منطقـــةكتـــب املبعـــوث اخلـــاص لألمـــني العـــام مب يمـــا يتعلـــقف
  ،)٢(باملوضوعذي الصلة  االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية

  ؛)١( بتقرير األمني العامعلما حتيط  - ١  
جنـة االستـشارية لـشؤون       االستنتاجات والتوصيات الـواردة يف تقريـر الل        تؤيد  - ٢  

   رهنا بأحكام هذا القرار؛)٢(اإلدارة وامليزانية

_______________ 

)١( A/67/346/Add.8. 

)٢( A/67/604/Add.3. 
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 مــن تقريــر اللجنــة االستــشارية، وتطلــب إىل  ١٣ إىل ١١ ات إىل الفقــرتــشري  - ٣  
 منطقــة إىلمواقــع بديلــة ملكتــب املبعــوث اخلــاص لألمــني العــام إجيــاد األمــني العــام أن ينظــر يف 

مـن الفـرص املتاحـة لتحقيـق أوجـه التـآزر مـع كيانـات                 علـى حنـو تـام     حل، مـع االسـتفادة      السا
  ؛مجيعا األنشطةاملتحدة األخرى املوجودة يف املنطقة وتفادي ازدواجية  األمم

ــيط  - ٤   ــا حتــــــ ــالفقرعلمــــــ ــر  ٢٦ إىل ٢٤ و ٢١ و ١٦ ات بــــــ ــن تقريــــــ  مــــــ
  االستشارية؛ اللجنة

وظيفـة  و ٥-ن سياسية أقـدم برتبـة ف      وظف شؤو إنشاء وظيفة واحدة مل    تقرر  - ٥  
فريــق ال  يف٣-واحــد برتبــة فتقيــيم  وموظــف ٤-واحــدة ملوظــف شــؤون سياســية برتبــة ف 

  السياسي يف روما؛
 ٥-وظـف شـؤون سياسـية أقـدم برتبـة ف          مل إنـشاء وظيفـة واحـدة        أيضا تقرر  - ٦  

األمانــة يف  يف إدارة الــشؤون الــسياسية ٤-ووظيفــة واحــدة ملوظــف شــؤون سياســية برتبــة ف 
  ؛املقر العامة يف
 ٥٩٠ ٧٠٠ املوافقـة علـى ميزانيـة للخـدمات االستـشارية مببلـغ              كـذلك  تقرر  - ٧  

  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة؛
 ملكتـب املبعـوث اخلـاص لألمـني العـام           ٢٠١٣املوافقة على ميزانيـة عـام        تقرر  - ٨  

  ؛) دوالر٣ ٨٠٨ ٠٠٠ إمجاليه( دوالر ٣ ٦٢٤ ٠٠٠صافيه منطقة الساحل مببلغ  إىل
  مـن  ١١  أن تعتمد، مبوجب اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقـرة         أيضا تقرر  - ٩  

 قـــدره ا، مبلغـــ١٩٨٦ديـــسمرب / كـــانون األول١٩ املـــؤرخ ٤١/٢١٣ هـــااملرفـــق األول لقرار
دوالر  ١٨٤ ٠٠٠  قـدره  ومبلغـا ، الـشؤون الـسياسية،      ٣دوالر يف إطار الباب      ٣ ٦٢٤ ٠٠٠

 االقتطاعـات اإللزاميـة مـن مرتبـات املـوظفني، يقابلـه مبلـغ مماثـل يف إطـار                    ،٣٧يف إطار البـاب     
ــة مــن مرتبــات املــوظفني، مــن   ١بــاب اإليــرادات  ــة مــن االقتطاعــات اإللزامي  ، اإليــرادات اآلتي

  .٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
  ٩٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٣ يونيه/ حزيران٢٨
  


