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 الدورة الثامنة والستون
 اللجنة اخلامسة

 من جدول األعمال 451البند 
    ليشيت -تحدة املتكاملة يف تيمور متويل بعثة األمم امل

 مشروع قرار مقدم من رئيس اللجنة يف أعقاب مشاورات غري رمسية  
  

 ليشيت -متويل بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور   
 

 ة،إن اجلمعية العام 
بعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة يف تقريــر األمــع العــام عــن أناة مي ا يــة  وقـــــن ـــــــ   

ــرة مــــن   -تيمــــور  يف ــ   ح يران/يو 01إىل  2142متوز/يوليــــ   4ليشــــيت لل تــ ، (4)2140يــ
 ،(2)التقرير ذي الصلة للجنة االستشارية لشؤون اإلنارة واملي ا ية ويف

 2112آب/أغسـسس   25املـؤر    (2112) 4011 إىل قرار جملس األمـن وإذ تشري  
ليشـيت، باسـم بعثـة األمـم املتحـدة       -الذي قـرر اللـس جوجبـ  إ شـاة بعثـة للمتابعـة يف تيمـور        

خـر،،  ليشيت، ل ترة أوليـة مـد ا سـتة أ،ـمر، مـ   يـة  ديـداا ل تـرات أ         -املتكاملة يف تيمور 
ــرار          ــا القــ ــة، وآخراــ ــة البعثــ ــما واليــ ــس جوجبــ ــدن اللــ ــيت مــ ــة الــ ــرارات ال حقــ وإىل القــ

، الــذي مــدن اللــس جوجبــ  واليــة البعثــة  2142،ــباف/اياير  20املــؤر   (2142) 2100
 ،2142كا ون األول/نيسمي  04حىت 

__________ 

 (4) A/68/607. 

 (2) A/68/782/Add.2. 
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ــا   ــا إىل وإذ تشـــري ا  ـ ــمي  22ألـــمل املـــؤر   24/212قراريمـ ــا ون األول/نيسـ كـ
ــؤر    24/212 و 2112 ــاة امل ــا     2110 يســان/أبريل  2ب ــة، وإىل قرارا  ــل البعث بشــ ن متوي

 ،2140ح يران/يو ي   22باة، املؤر   20/215القرار ال حقة يف اذا الصدن، وآخراا 
املبانئ العامة الـيت يسـتند إليمـا متويـل عمليـات األمـم املتحـدة   ـ          وإذ تعين تأكين  

ــة  الســ م، حســبما  صــ  ــرارات اجلمعي ــا ق ــ   20( املــؤر  1-)نإ 4201ت عليم ح يران/يو ي
ــؤر   55/205و  4200كــا ون األول/نيســمي   44( املــؤر  22-)ن 0414و  4220 امل
 ،2111كا ون األول/نيسمي  20

بعثــة األمــم املتحــدة املتكاملـــة    حبالــة اال،ــتراكات املقدمـــة إىل   حتــيع مامــا    - 4 
، جا يف ذلك اال،ـتراكات غـري املسـدنة البال ـة     2141 يسان/أبريل  01ليشيت يف  -تيمور  يف

يف املائــة مــن جممــوع  1.2م يــع نوالر مــن نوالرات الواليــات املتحــدة الــيت متثــل  ــو  2.1
نولــة اقــ  مــن الــدول األع ــاة ســدنت   441اال،ــتراكات املقــررة، وت حــ  مــ  القلــ  أن 

خر،، وال سيما الدول الـيت عليمـا   ا،تراكا ا املقررة بالكامل، وحتث مجي  الدول األع اة األ
 مت خرات، على أن تك ل نا  ا،تراكا ا املقررة غري املسدنة؛

للدول األع اة اليت سدنت ا،تراكا ا املقـررة بالكامـل،    من تقن  هاتع ب  - 2 
وحتث مجي  الـدول األع ـاة األخـر، علـى بـذل كـل جمـد اكـن لك الـة تسـديد ا،ـتراكا ا            

 مل؛املقررة للبعثة بالكا
االســتنتاجات والتواــيات الــوارنة يف تقريــر اللجنــة االستشــارية لشــؤون تؤ ــن  - 0 

 ؛بالكامل ، رانا ب حكام اذا القرار، وتسلب إىل األمع العام ك الة تن يذاا(2)اإلنارة واملي ا ية
 ،مــن تقريــر اللجنــة االستشــارية لشــؤون اإلنارة واملي ا يــة 2ال قــرة  إىل تشــري - 1 

ن أناة مي ا يـة البعثـة معلومـات    األمع العـام أن ي ـم ن بوحـوق تقـاريرق املقبلـة عـ      وتسلب إىل 
م صلة عن األاول غـري املسـتملكة، جـا يف ذلـك كميا ـا وقيممـا، املنقولـة إىل مكاتـب األمـم          
املتحدة وبعثا ا   ـ  السـ م وإىل احتيـااأل األمـم املتحـدة، ا ـ  عـن قائمـة باملكاتـب الـيت           

  قلت إليما تلك األاول؛
ــ   - 5  ــ   تطا ــام أن يبل ــع الع ــا  عــن مجإىل األم ــة، ج ــوائت املتبقي ــ  ال  ــك يف ي  ذل

األرادة ا رة، ا   عن اإليرانات األخر،، يف سياق تقرير األناة النمائأل للبعثـة وأن يك ـل   
 تقييد مجي  األرادة  ساب الدول األع اة اليت سدنت ا،تراكا ا املقررة بالكامل؛
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 2140ح يران/يو ي   01 إىل 2142  متوز/يولي 4تقرير أناة املي ا ية لل ترة من   
متوز/يوليـ    4بتقرير األمع العام عن أناة مي ا ية البعثة لل تـرة مـن   حتيع ماما  - 2 
 ؛(4)2140ح يران/يو ي   01إىل  2142
نوالر الـذي يشـمل    2 455 211بـاملبل  اإلمجـاو وقـدرق    حتيع ماما ا  ـا   - 0 

ــال    ــر البـ ــيد ا ـ ــال ترة   4 511الراـ ــ  بـ ــا يتعلـ ــن انوالر ايمـ ــة مـ ــ   4ملاليـ  2142متوز/يوليـ
ــ   01 إىل ــدراا     ،2140ح يران/يو يــــ ــر، قــــ ــويات أخــــ ــرانات وتســــ ــن إيــــ ــ  عــــ  ا ــــ

ــما، وتقـــرر      2 451 411 ــا يتعلـــ  بـــال ترة   سـ ــت يف اـــذا الشـــ ن    نوالر ايمـ إرجـــاة البـ
  ظراا يف تقرير األناة النمائأل للبعثة؛ حع إىل

نوالر الـذي ثثـل    4 211 111بـاملبل  اإلمجـاو وقـدرق     كـلل  حتيع ماما  - 2 
ال يــانة يف اإليــرانات التقديريــة املت تيــة مــن االقتساعــات اإلل اميــة مــن مرتبــات املــو  ع ايمــا   

، وتقــرر إرجــاة 2140ح يران/يو يــ   01إىل  2142متوز/يوليــ   4يتعلــ  بــال ترة املاليــة مــن  
 البت يف اذا الش ن إىل حع  ظراا يف تقرير األناة النمائأل للبعثة؛

نوالر الذي يشمل الراـيد   5 222 011باملبل  اإلمجاو وقدرق حتيع ماما  - 2 
 2144متوز/يوليــــ   4ملاليــــة مــــن نوالر ايمــــا يتعلــــ  بــــال ترة ا 0 050 011ا ــــر البــــال  

نوالر ايمـا   2 122 111وبإيرانات وتسويات أخـر، قـدراا    2142ح يران/يو ي   01 إىل
ــال ترة   ســما، وتقــرر إرجــاة البــ    ــ  ب ــر األناة   يتعل ت يف اــذا الشــ ن إىل حــع  ظراــا يف تقري

 النمائأل للبعثة؛
نوالر الـــذي ثثـــل  422 111بـــاملبل  اإلمجـــاو وقـــدرق حتـــيع مامـــا ا  ـــا  - 41 

 ايمـا يتعلـ  بـال ترة املاليـة     االخن اض يف االقتساعـات اإلل اميـة التقديريـة مـن مرتبـات املـو  ع      
، وتقــرر إرجــاة البــت يف اــذا الشــ ن 2142 يــ ح يران/يو  01إىل  2144متوز/يوليــ   4 مــن

 إىل حع  ظراا يف تقرير األناة النمائأل للبعثة؛
أن تــدريف يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدور ا التاســعة والســتع البنــد   تقــ    - 44 
 “.ليشيت -متويل بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور ”املعنون 

 


