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 الدورة الثامنة والستون
 اللجنة اخلامسة

 من جدول األعمال 361البند 
    متويل بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية

 مشروع قرار مقدم من رئيس اللجنة عقب مشاورات غري رمسية  
  

 متويل بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية  
  

 ،إن اجلمعية العامة 
ــرْ  وقددن رتدد     ــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف      يف تقري ــل بعث األمــا العــام عــن متوي

ــة  ــحراء الغربيــ ــلة     (3)الصــ ــة    الصــ ــاون اذيارة واملي ا يــ ــارية لشــ ــة ا ستشــ ــر اللجنــ وتقريــ
 ،(2)باملوضوع
ــرار سلــس األمــن   وإذ تشددر   3993 يســانبربريل  29املــار   (3993) 696إىل ق

الذ  ر شأ اجمللس مبوجبه بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية والقـرارات الالققـة   
ــرار       ــا القــ ــة، و  ر ــ ــة البعثــ ــوا و يــ ــس مبوجبــ ــدي اجمللــ ــد مــ ــار   (2632) 2312الــ املــ

  يســــانب 16الــــذ  مــــدي اجمللــــس مبوجبــــه و يــــة البعثــــة قــــ    2632ســــانبربريل  ي 29
 ،2631 ربريل

__________ 

 (3) A/68/608  وA/68/699. 
 (2) A/68/782/Add.3. 

http://undocs.org/ar/S/RES/690(1991)
http://undocs.org/ar/S/RES/2152(2014)
http://undocs.org/ar/A/68/608
http://undocs.org/ar/A/68/699
http://undocs.org/ar/A/68/782/Add.3
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املتعلــب بتمويــل  3993رياربمــايو  31املــار   266ب21إىل قرار ــا  وإذ تشددر ضا ددا 
املـار    281ب61، و  ر ـا القـرار   البعثة وقراراهتا ومقرراهتا الالققـة املتذـذة يف  ـذا الصـدي    

 ،2631ق يرانبيو يه  28
املبايئ العامة الـد يسـتند إليوـا متويـل عمليـات األمـم املتحـدة  فـ           وإذ تعين تأكين 

ــه قراراهتــا    ـــالم، قســبما  صــ  علي ـــار  2-)يإ 3812الســ ــه  21( املـ  3961ق يرانبيو ي
ــار  28-)ي 1363 و ــم    33( املــــ ــا ون األولبييســــ ــار   211ب11 و 3911كــــ املــــ

 ،2666كا ون األولبييسم   21
 الت عات الد قدم  إىل البعثة، وإذ تالحظ مع التقنا  
ــة    وإذ ت ددع ا ابتراا ددا   ــاملواري املالي ــة ب ــد البعث ــن    ضــرورة ت وي ــوا م ــة لتمنين الالزم

 ا ضطالع مبساولياهتا مبوجب قرارات سلس األمن املتذذة يف  ذا الصدي،
إىل األمــا العــام رن يعوــد إىل رئــيس البعثــة مبومــة تــياغة مقترقــات   تطلدد  - 3 

ــا       ــام قراراهت ــا رقن ــا م ــب متام ــو يتف ــت ق ــة عل ــة املقبل ــار   296ب19للمي ا ي ــرانب 22امل  ق ي
ــه  16املـــــــار   266ب66 و 2661 يو يـــــــه املـــــــار   216ب63و  2666ق يرانبيو يـــــ

ــه  29 ــار   269ب62و  2661ق يرانبيو يـــ ــه  22املـــ  289ب61و  2636ق يرانبيو يـــ
والقـرارات   2632ق يرانبيو يـه   23املـار    262ب66و  2633ق يرانبيو يه  16املار  

 األ رى املتذذة يف  ذا الصدي؛
ة إىل بعثــــة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف     حبالة ا شتراكات املقدمــ حتيط بلما - 2 

، مبا يف  لك ا شتراكات غيــر املسـدية البالغـة    2632 يسانبربريل  16الصحراء الغربية ق  
يف املائــة مــن سمــوع   2مليــون يو ر مــن يو رات الو يــات املتحــدة الــد متثــل قــو    2221

ــب رن    ــة طقــ    99ا شــتراكات املقــررة، وتالقــ  مــا القل ــدول األعســاء ســديت   يول مــن ال
سيما الدول الـد عليوـا    اشتراكاهتا املقررة بالنامل، وحتث مجيا الدول األعساء األ رى، و 

 متأ رات، علت رن تنفل يطا اشتراكاهتا املقررة غري املسدية؛
للدول األعساء الد سديت اشتراكاهتا املقـررة بالنامـل،    تع ب بن تقنا  ا - 1 

عسـاء األ ـرى علـت بـذل كـل جوـد انـن لنفالـة تسـديد اشـتراكاهتا           وحتث مجيا الـدول األ 
 املقررة للبعثة بالنامل؛

إزاء ا الـة املاليـة املتعلقـة بأ شـطة قفـ  السـالم، و اتـة         تع ب بدن القلد    - 2 
طيما يتصل بتسديد التناليف للدول املسـاةة بقـوات الـد تتحمـل رعبـاء إضـاطية بسـبب تـأ ر         

 يطا ر صبتوا املقررة؛ بعض الدول األعساء يف

http://undocs.org/ar/A/RES/45/266
http://undocs.org/ar/A/RES/67/283
http://undocs.org/ar/A/RES/55/235
http://undocs.org/ar/A/RES/60/266
http://undocs.org/ar/A/RES/61/276
http://undocs.org/ar/A/RES/64/269
http://undocs.org/ar/A/RES/65/289
http://undocs.org/ar/A/RES/66/264
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علــت ضــرورة رن تعامـــل مجيــا بعثــات قفــ  الســالم املقبلــة وا اليــة   تشدددن  - 1 
 معاملة متساوية   متيي  طيوا طيما يتعلب بالترتيبات املالية واذيارية؛

علت ضرورة ت ويد مجيـا بعثـات قفـ  السـالم بـاملواري الناطيـة        تشن  ضا ا - 6 
 وا بفعالية وكفاءة؛لني تسطلا كل منوا بو يت

إىل األما العـام كفالـة رن توضـا املي ا يـات املقترقـة لعمليـات قفـ          تطل  - 1 
 السالم علت رساس الو ية التشريعية لنل منوا؛

ا ستنتاجات والتوتيات الـوارية يف تقريـر اللجنـة ا ستشـارية لشـاون       تؤان - 8 
ــا بأقنــام  ــذا القــرار،  (2)اذيارة واملي ا يــة وتطلــب إىل األمــا العــام رن ينفــل تنفيــذ ا   ، ر ن

 بالنامل؛
من تقرير اللجنة ا ستشارية، وتقرر رن تنظـر يف املسـألة    28إىل الفقرة  تشر - 9 

املتعلقــة بســلطة  قــل املــو فا يا ــل منطقــة إقــدى طــرايى البعثــات  ــالل اجلــ ء الثــا  مــن   
  فسه علت الترتيبات القائمة؛ يورهتا التاسعة والستا املستأ فة، ما ا فاظ يف الوق 

إىل األما العام رن ينفل التنفيذ التام لألقنام  ات الصـلة باملوضـوع    تطل  - 36 
 ؛262ب66و  289ب61و  269ب62و  216ب63و  266ب66و  296ب19من قراراهتا 
يتذذ مجيا اذجـراءات الالزمـة لنفالـة إيارة     إىل األما العام رن تطل  ضا ا - 33 

 البعثة بأقصت قدر من النفاءة وا قتصاي؛
 

 2631ق يرانبيو يه  16إىل  2632متوزبيوليه  3تقرير رياء املي ا ية للفترة من   
 متــوزب 3بتقريــر األمــا العــام عــن رياء مي ا يــة البعثــة للفتــرة مــن   حتدديط بلمددا - 32 

 ؛(1)2631رانبيو يه ق ي 16إىل  2632 يوليه
 

 2631ق يرانبيو يه  16إىل  2632متوزبيوليه  3تقديرات املي ا ية للفترة من   
رن تعتمد للحساب اخلـا  لبعثـة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف الصـحراء        تق ا - 31 

 ق يـــرانب  16إىل  2632متوزبيوليـــه  3يو ر للفتـــرة مـــن   18 326 166الغربيـــة مبلـــ   
 1 288 966يو ر لإل فـا  علـت البعثـة ومبلـ       11 938 266مبل   ، يشمل2631 يو يه

يو ر لقاعـدة األمـم املتحـدة     139 266يو ر  ساب يعـم عمليـات قفـ  السـالم ومبلـ       
 للوجستيات يف بريندي  ، بإيطاليا؛

__________ 

 (1) A/68/608. 

http://undocs.org/ar/A/RES/59/296
http://undocs.org/ar/A/RES/60/266
http://undocs.org/ar/A/RES/61/276
http://undocs.org/ar/A/RES/64/269
http://undocs.org/ar/A/RES/65/289
http://undocs.org/ar/A/RES/66/264
http://undocs.org/ar/A/68/608
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 متويل ا عتماي  

يو را للفتــرة مـن   28 218 116رن تقسم با الدول األعساء مبل   تقد ا - 32 
، وطقـــا للمســـتويات املســـتنملة يف قـــرار  2631 يســـانبربريل  16إىل  2632متوزبيوليـــه  3

ــة العامــة   ــا مراعــاة جــدول   2632كــا ون األولبييســم    22املــار   219ب61اجلمعي ، م
املــار    218ب61علــت النحــو املــبا يف القــرار    ، 2631 و 2632األ صــبة املقــررة لعــامي   

 ؛2632كا ون األولبييسم   22
ــ تقددد ا ضا دددا  - 31  ــا   رن تــ ــام قرار ـ ــا ألقنـ ــار  36-)ي 911ـذصم، وطقـ ( املـ

 ، مـــن املبلـــ  املقســـم بـــا الـــدول األعســـاء علـــت النحـــو 3911كـــا ون األولبييســـم   31
رعاله قصـــة كل منـوا يف رتيــــد تنــدو  معايلــــة السـرائب       32املنصو  عليه يف الفقرة 

يو ر، ويشمل اذيرايات املقـدر رن تـأم مـن ا قتطاعـات اذل اميـة مـن        2 318 866البال  
يو ر واملواطـب عليوـا للبعثـة وا صـة التناسـبية البالغـة        3 966 166مرتبات املو فا البالغـة  

يو ر مـــن اذيـــرايات املقـــدر رن تـــأم مـــن ا قتطاعـــات اذل اميـــة مـــن مرتبـــات  382 166
ــبية البالغـــة    ــة التناسـ ــا  ســـاب الـــدعم وا صـ يو ر مـــن  11 666املـــو فا واملواطـــب عليوـ

اذيرايات املقدر رن تأم من ا قتطاعات اذل امية من مرتبات املو فا واملواطب عليوـا لقاعـدة   
 وجستيات؛األمم املتحدة لل

ــدول األعســاء مبلــ       تقددد ا كدد ل   - 36  يو را  9 681 116رن تقســم بــا ال
 2 821 811، مبعــدل شــور  قــدره 2631ق يرانبيو يــه  16رياربمــايو إىل  3للفتــــرة مــن 

، مــا مراعــاة جــدول 219ب61يو را، وطقــا للمســتويات املســتنملة يف قــرار اجلمعيــة العامــة  
، ر نـا بااـا  سلـس األمـن     218ب61، علت النحو املبا يف القرار 2631األ صبة املقررة لعام 

 قرارا لتمديد و يـة البعثة؛
سـم  (، مـن املبلـ  املق  36-)ي 911رن تـــذصم، وطقـا ألقنـام قرار ـا      تقد ا - 31 

رعاله قصـة كـل منـوا يف رتـيد      36با الدول األعساء علت النحو املنصو  عليه يف الفقرة 
يو ر، ويشــمل اذيــرايات املقــدر رن تــأم مــن   221 166تــندو  معايلــة الســرائب البــال  

يو ر واملواطــب عليوــا للبعثـــة  186 366ا قتطاعــات اذل اميــة مــن مرتبــات املــو فا البالغــة 
يو ر مـن اذيـرايات املقـدر رن تـأم مـن ا قتطاعـات        16 966التناسبيـــة البالغـــة  وا صــــة 

اذل اميــة مــن مرتبــات املــو فا واملواطــب عليوـــا  ســاب الــدعم وا صــة التناســبية البالغـــة          
يو ر من اذيرايات املقدر رن تأم من ا قتطاعات اذل امية مـن مرتبـات املـو فا     36 166

 ا لقاعدة األمم املتحدة للوجستيات؛واملواطب عليو

http://undocs.org/ar/A/RES/67/239
http://undocs.org/ar/A/RES/67/238
http://undocs.org/ar/A/RES/67/239
http://undocs.org/ar/A/RES/67/238
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رن تــــذصم مــن املبلــ  املقســم بــا الــدول األعســاء الــد روطــ     تقدد ا ضا ددا - 38 
رعاله قصــة كل منـوا يف   32بالت اماهتا املالية جتـاه البعثة علت النحو املنصو  عليه يف الفقرة 

طيمـا يتعلـب بـالفترة املاليـة     يو ر  2 181 166الرتيد ا ر واذيرايات األ رى البال  قدر ا 
، مـا  219ب61، وطقـا للمسـتويات املسـتنملة يف القـرار     2631ق يرانبيو يه  16املنتويـة يف 

 ؛218ب61، علت النحو املبا يف قرار ا 2631مراعاة جدول األ صبة املقررة لعام 
رن تــذصم مـن ا لت امـات غـري املســدية للـدول األعسـاء الـد         تقد ا ك ل  - 39 

تـف بالت اماهتا املالية جتاه البعثة قصـة كل منوا يف الرتيـد ا ر واذيـرايات األ ـرى البـال      مل
، 2631ق يرانبيو يـه   16يو ر طيما يتعلـب بـالفترة املاليـة املنتويــة يف      2 181 166قدر ا 

 رعاله؛ 38وطقا للذطة املبينـة يف الفقرة 
يو ر يف اذيـرايات املقـدر رن تـأم     6 866النقصـان البـال     خيصـم رن  تقد ا - 26 

ــة يف        ــة املنتويـ ــالفترة املاليـ ــب بـ ــا يتعلـ ــو فا طيمـ ــات املـ ــن مرتبـ ــة مـ ــات اذل اميـ ــن ا قتطاعـ مـ
يو ر املشــار إليـــوا يف  2 181 166  قــدر ا األرتــدة البــال مــن 2631ق يرانبيو يــه  16

 رعاله؛ 39 و 38الفقرتيـن 
علــت ر ـه   ينبغــي متويـل ر  بعثــة  فـ  الســالم بـاقترا  رمــوال مــن      تشدن   - 23 

 بعثات ر رى عاملة يف سال قف  السالم؛
األمـا العـام علـت مواتـلة ااـا  تـدابري إضـاطية لنفالـة سـالمة ورمـن            تشجع - 22 

راي املشــــاركا يف البعثــــة حتــــ  رعايــــة األمــــم املتحــــدة، مــــا مراعــــاة رقنــــام  مجيــــا األطــــ
 ؛2661 ببرغسطس  26املار   (2661) 3162من قرار سلس األمن  6 و 1 الفقرتا
ازم حتظـت  إلـت تقدمي تبـرعات إىل البعثة،  قـدا ويف شنل  ـدمات ولـو   تنبو - 21 

بقبول األما العام، علت رن تـدار الت عات، قسب ا قتسـاء، وطقـا لإلجـراءات واملمارسـات     
 الد ررستوا اجلمعية العامة؛

رن تــدريف يف جــدول األعمــال املاقــ  لــدورهتا التاســعة والســتا البنــد    تقدد ا - 22 
 “.متويل بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية”املعنون 
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