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 ة والستونتاسعالدورة ال
 اللجنة اخلامسة

 من جدول األعمال 651البند 
 ليشيت -تيمور يف املتكاملة ل بعثة األمم املتحدة متوي

   
 مشروع قرار مقدم من رئيس اللجنة عقب مشاورات غري رمسية  

  
   ليشيت -تيمور يف املتكاملة متويل بعثة األمم املتحدة   

  
 ،إن اجلمعية العامة 
 يف املتكاملـــةيف تقريـــر األمـــم العـــام عـــن متويـــل بعثـــة األمـــم املتحـــدة  وقدددظ ت ددد   
 ،(2)وتقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية ذي الصلة (6)ليشيت -تيمور 
 أغســــ س/بآ 25املــــؤر   (2001) 6407إىل قــــرار الــــس األمــــن  وإذ تشددددر 
باسـم بعثـة األمـم املتحـدة     ليشـيت   -ة يف متـور  للمتابعـ ، الذي أنشأ اجمللـس ووجبـب بعثـة    2001

مـ  نيـة التجديـد لفتـرات أ ـر        لفتـرة أوليـة مـدسا سـتة أ ـ ر       ليشـيت،  -املتكاملة يف تيمور 
ــة      ــ ا واليــ ــس ووجبــ ــدد اجمللــ ــيت مــ ــة الــ ــرارات ال اقــ ــة، وإىل القــ ــاآ رو البعثــ ــرار  هــ القــ

واليــة البعثــة وجبــب الــذي مــدد اجمللــس و، 2062 ــباف/اياير  20املــؤر   (2062) 2004
 ،2062كانون األول/ديسمي  06اىت 

__________ 

 (6) A/69/589. 
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كـــانون األول/ديســـمي  22املـــؤر   ألـــ  16/272 ـــا يإىل قرار وإذ تشدددر ا  دددا 
بتمويــل البعثــة، وقراراســا   ماملــتعلق 2004 أبريــل/نيســان 2املــؤر   بــا  16/272 و 2001

 ،2067/يونيب ازيران 00املؤر   18/288آ رها القرار ال اقة يف هذا الشأن، و
املبـاد  العامـة الـيت يسـتند إلي ـا متويـل عمليـات األمـم املتحـدة           وإذ تؤكظ من جظ دظ  

ازيران/يونيـــب  24املـــؤر   (7-)دإ 6847حلفـــل الســـ م، اســـبما نصـــا علي ـــا قراراســـا 
املـؤر    55/205 ، و6240ديسمي كانون األول/ 66( املؤر  28-)د 0606 ، و6210
 ،  2000كانون األول/ديسمي  20

بعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة يف  حبالــة اال ــتراكات املقدمــة إىل  حتدديع مامددا - 6 
ــا2065نيســان/أبريل  00يف  ليشــيت -تيمــور  ــة   ، و ــة البال  ــا األرةــدة الدائن ــوي يف ذل  ملي

يف املائــة مــن امــوع اال ــتراكات  0.2الــيت متثــل  ــو  دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة
دولـة اقـم مـن الـدول األعقـا  قـد سـددت ا ـتراكاسا          652 ال مـ  القلـأ أن   املقررة، وت

املقررة بالكامل، وحتث مجي  الدول األعقا  األ ر ، وال سيما الدول اليت علي ا متـأ رات،  
    ا تراكاسا املقررة غري املسددةعلى أن تكفل دا  

للدول األعقا  اليت سددت ا تراكاسا املقررة بالكامـل،  تع ب من تقظ  ها  - 2 
وحتث مجي  الـدول األعقـا  األ ـر  علـى بـذل كـل ج ـد اكـن لكفالـة تسـديد ا ـتراكاسا            

  يف أقرب وقا اكن املقررة للبعثة بالكامل
االستنتاجات والتوةيات الـواردة يف تقريـر اللجنـة االستشـارية لشـؤون       تؤ ظ - 0 

  (2)، وت لب إىل األمم العام كفالة تنفيذها بالكامل(2)نيةاإلدارة وامليزا
 

 ليشيت -بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور يف أةول الن ائي التصرف   
التصـرف النـ ائي يف أةـول بعثـة األمـم      بتقريـر األمـم العـام عـن      حتيع مامدا  - 7 

  (6)ليشيت -املتحدة املتكاملة يف تيمور 
البنــد املعنــون  الســبعمج يف جــدول األعمــال املؤقــا لــدورسا  أن تــدر تقدد   - 5 

 “.ليشيت -بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور متويل ”
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