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 ](A/70/940) على تقرير اللجنة اخلامسة بناء[
 

 األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية متويل بعثة - 70/283
 

 ،إن اجلمعية العامة
الصحراء  يف تقريري األمني العام عن متويل بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف وقد نظرت 
 ،(2)باملوضوع الصلة وتقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية ذي (1)الغربية

الذي  1991نيسان/أبريل  29( املؤرخ 1991) 690إىل قرار جملس األمن  وإذ تشري 
أنشأ اجمللس مبوجبه بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية والقرارات الالحقة اليت مدد 

، 2016 أبريل/نيسان 29 املؤرخ (2016) 2285اجمللس مبوجبها والية البعثة، وآخرها القرار 
 ،2017 نيسان/أبريل 30الذي مدد اجمللس مبوجبه والية البعثة حىت 

املتعلــب بتمويــل  1991أيار/مــايو  17املــؤرخ  45/266إىل قرارهــا  وإذ تشريريري ضي ريريا 
املــــؤرخ  69/305حقــــة املت يــــذة يف هــــذا الصــــدد، وآخرهــــا القــــرار البعثــــة وقرارالــــا الال

 ،2015حزيران/يونيه  25

املبادئ العامة الـيت يسـتند إليهـا متويـل عمليـات األمـم املتحـدة  فـ           وإذ تعيد تأكيد 
 1963حزيران/يونيــه  27ملــــؤرخ ( ا4-)دإ 1874الســـــالم، حســبما نصــا عليهــا قرارالــا 

ــؤرخ 28-)د 3101 و ــم    11( املــــ ــانون األول/ديســــ ــؤرخ  55/235 و 1973كــــ املــــ
 ،2000كانون األول/ديسم   23

 الت عات اليت قدما إىل البعثة، وإذ تالحظ مع التقدير 

_______________ 

(1) A/70/570  وA/70/696. 

(2) A/70/742/Add.3. 

http://undocs.org/ar/A/70/940
http://undocs.org/ar/S/RES/2285(2016)
http://undocs.org/ar/A/RES/45/266
http://undocs.org/ar/A/RES/69/305
http://undocs.org/ar/A/RES/ 55/235
http://undocs.org/ar/A/70/570
http://undocs.org/ar/A/70/696
http://undocs.org/ar/A/70/742/Add.3
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ــن   ضــرورة تزويــ  وإذ ت ريريع ا اعتراا ريريا   ــها م ــة لتم ين ــة الالمم ــاملوارد املالي ــة ب  د البعث
 االضطالع مبسؤوليالا مبوجب قرارات جملس األمن املت يذة يف هذا الصدد،

إىل األمــني العــام أن يعهــد إىل ربــيس البعثــة مبهمــة تــيا ة مقترحــات   تطلريري  - 1 
 يونيـه /حزيـران  22املـؤرخ   59/296للميزانية املقبلة على حنو يتفب متامـا مـأ أح ـام قرارالـا     

املـــــــــــــؤرخ  61/276 و 2006حزيران/يونيـــــــــــــه  30ؤرخ املـــــــــــــ 60/266 و 2005
ــه  29 ــؤرخ  64/269 و 2007حزيران/يونيـــ ــه زيرانح 24املـــ  65/289 و 2010/يونيـــ

ــؤرخ  ــه  30املـــــ ــؤرخ  66/264 و 2011حزيران/يونيـــــ ــه  21املـــــ  2012حزيران/يونيـــــ
 حزيران/يونيــــه 17املــــؤرخ  70/286 و 2015حزيران/يونيــــه  25املــــؤرخ  69/307 و

 ؛يف هذا الصددوالقرارات األخرى املت يذة 
 حبالة االشتراكات املقدمــة إىل بعثــــة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف     حتيط علما - 2 

مبـا يف ذلـا االشـتراكات  يــر املسـددة البالغـة        ،2016نيسـان/أبريل   30الصحراء الغربية يف 
جممــوع  يف املابــة مــن 4مليــون دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة الــيت متثــل حنــو    45.3

ــب أن  وتالحــ  قــررة،االشــتراكات امل ــ 64 مــأ القل ــدول األعدــاء ســددت    ةدول فقــم مــن ال
الدول الـيت عليهـا    ال سيمااشتراكالا املقررة بال امل، وحتث مجيأ الدول األعداء األخرى، و

 متأخرات، على أن ت فل دفأ اشتراكالا املقررة  ري املسددة؛
ل امـل،  للدول األعداء اليت سددت اشتراكالا املقـررة با  تعرب عن تقدير ا - 3 

وحتث مجيأ الـدول األعدـاء األخـرى علـى بـذل كـل جهـد ا ـن ل فالـة تسـديد اشـتراكالا            
 املقررة للبعثة بال امل؛

إماء ا الـة املاليـة املتعلقـة بأنشـطة حفـ  السـالم، و اتـة         تعرب عرين القلري    - 4 
تـأخر  الت اليف للدول املسـاةة بقـوات الـيت تتحمـل أعبـاء إضـافية بسـبب         بتسديدفيما يتصل 

 بعض الدول األعداء يف دفأ أنصبتها املقررة؛
ــة   مــعلــى ضــرورة أن تعا تشريريد  - 5  ل مجيــأ بعثــات حفــ  الســالم املقبلــة وا الي

 متييز فيها فيما يتعلب بالترتيبات املالية واإلدارية؛ ال معاملة متساوية

على ضرورة تزويد مجيـأ بعثـات حفـ  السـالم بـاملوارد ال افيـة        تشد  ضي ا - 6 
  ي تدطلأ كل منها بواليتها بفعالية وكفاءة؛ل

ــة     تطلريريري  - 7  ــات املقترحـ ــأ امليزانيـ ــة أن توضـ ــام كفالـ ــني العـ ــاتإىل األمـ  لعمليـ
 الوالية التشريعية ل ل منها؛ على أساسالسالم  حف 

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/RES/ 69/307
http://undocs.org/ar/A/RES/ 70/286
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االســتنتاجات والتوتــيات الــواردة يف تقريــر اللجنــة االستشــارية لشــؤون    تؤيريريريريد - 8 
 بال امل؛ ، رهنا بأح ام هذا القرار، وتطلب إىل األمني العام أن ي فل تنفيذها(2)اإلدارة وامليزانية

إىل األمني العام أن ي فل التنفيذ التام لألح ام ذات الصـلة باملوضـوع    تطل  - 9 
 66/264 و 65/289 و 64/269 و 61/276 و 60/266 و 59/296مـــــن قرارالـــــا  

 ؛70/286 و 69/307 و

إىل األمني العام أن يت يذ مجيأ اإلجـراءات الالممـة ل فالـة إدارة     تطل  ضي ا - 10 
 البعثة بأقصى قدر من ال فاءة واالقتصاد؛

 
 2015حزيران/يونيه  30إىل  2014متوم/يوليه  1تقرير أداء امليزانية للفترة من 

 متــوم/ 1بتقريــر األمــني العــام عــن أداء ميزانيــة البعثــة للفتــرة مــن   حتريرييط علمريريا - 11 
 ؛(3)2015حزيران/يونيه  30إىل  2014يوليه 

 
 2017حزيران/يونيه  30إىل  2016متوم/يوليه  1تقديرات امليزانية للفترة من 

أن تعتمد للحساب اخلـا  لبعثـة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف الصـحراء        تقرا - 12 
 يونيــه/حزيــران 30إىل  2016متوم/يوليــه  1دوالر للفتــرة مــن  55 386 800الغربيــة مبلــ  

دوالر  2 282 200دوالر لإلنفاق على البعثـة ومبلـ     52 550 400، يشمل مبل  2017
ــالم وم   ــ  السـ ــات حفـ ــم عمليـ ــاب دعـ ــ  سـ ــدة   554 200 بلـ ــم املتحـ ــدة األمـ دوالر لقاعـ

 للوجستيات يف برينديزي، إيطاليا؛
 

 متويل االعتماد

ـــرة  ادوالر 46 155 666أن تقســم بــني الــدول األعدــاء مبلــ     تقريريريرا - 13  للفتـ
ــن ــه 1 مـ ــان/أبريل  30إىل  2016 متوم/يوليـ ــت ملة يف  2017نيسـ ــتويات املسـ ــا للمسـ ، وفقـ
ــؤرخ  70/246 هــاقرار ــاة جــدول األنصــبة   2015كــانون األول/ديســم    23امل ــأ مراع ، م

كـانون   23املـؤرخ   70/245قرارهـا  علـى النحـو املـبني يف     ،2017 و 2016ي املقررة لعام
 ؛2015األول/ديسم  

ــا    تقريريريرا ضي ريريريا  - 14  ــام قرارهـ ــا ألح ـ ـــ يصم، وفقـ ــؤرخ 10-)د 973أن تــ ( املـ
، مـــن املبلـــ  املقســـم بـــني الـــدول األعدـــاء علـــى النحـــو  1955كـــانون األول/ديســـم   15

أعاله حصـــة كل منـها يف رتيــــد تنــدوق معادلــــة الدـرابب       13املنصو  عليه يف الفقرة 
_______________ 

(3) A/70/570. 

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/RES/ 69/307
http://undocs.org/ar/A/RES/ 70/286
http://undocs.org/ar/A/RES/70/246
http://undocs.org/ar/A/RES/70/245
http://undocs.org/ar/A/70/570
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أن تـأ  مـن االقتطاعـات اإللزاميـة      املقدر تيشمل اإليراداالذي ، ادوالر 2 143 083 البال 
واملوافــب عليهــا للبعثــة وا صــة التناســبية   ادوالر 1 946 750مرتبــات املــوافني البالغــة  مــن

من اإليرادات املقدر أن تأ  من االقتطاعـات اإللزاميـة مـن مرتبـات      ادوالر 162 750البالغة 
 مـــن ادوالر 33 583بالغـــة ال بيةاملـــوافني واملوافـــب عليهـــا  ســـاب الـــدعم وا صـــة التناســـ 

اإليرادات املقدر أن تأ  من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوافني واملوافب عليهـا لقاعـدة   
 األمم املتحدة للوجستيات؛

ــدول األعدــاء مبلــ       تقريريريرا كريري ل   - 15  دوالرا  9 231 134أن تقســم بــني ال
 4 615 566دل شــهري قــدره ، مبعــ2017حزيران/يونيــه  30أيار/مــايو إىل  1للفتــــرة مــن 

املقـررة   ، مأ مراعـاة جـدول األنصـبة   70/246وفقا للمستويات املست ملة يف قرارها  دوالرا،
األمـن قـرارا لتمديـد     باختـاذ جملـس  ، رهنـا  70/245، على النحو املبني يف قرارهـا  2017 لعام

 واليـة البعثة؛
(، مـن املبلـ  املقسـم بـني     10-)د 973أن ختصم، وفقا ألح ام قرارها تقرا  - 16 
 أعـاله، حصـة كـل منـها يف رتـيد      15األعداء، على النحو املنصو  عليـه يف الفقـرة    الدول

 تـأ   دات املقـدر أن يشـمل اإليـرا  الـذي  دوالرا،  428 617تندوق معادلـة الدـرابب البـال     
ــة      ــات املــوافني البالغ ــة مــن مرتب ــا   ادوالر 389 350مــن االقتطاعــات اإللزامي ــب عليه واملواف

مـن االقتطاعـات    أ اإليرادات املقدر أن تـ  من ادوالر 32 550وا صة التناسبية البالغة  للبعثة
ـــاإللزام ــن مــ ـ ـــية م ــدعم وا صــة ا    نيـرتبات املواف ــا  ســاب ال ــب عليه ــة  واملواف لتناســبية البالغ
 مـن االقتطاعـات اإللزاميـة مـن مرتبـات املـوافني       تأ اإليرادات املقدر أن  دوالرا من 6 717

   للوجستيات؛ واملوافب عليها لقاعدة األمم املتحدة

أن تــــ يصم مــن املبلــ  املقســم بــني الــدول األعدــاء الــيت أوفــا    ضي ريريا تقريريرا - 17 
أعـاله حصـــة كـل منـها      13ة النحـو املنصـو  عليـه يف الفقـر     بالتزامالا املالية جتـاه البعثة على

 دوالر فيما يتعلـب بـالفترة   3 604 100 جمموعهماالرتيد ا ر واإليرادات األخرى البال   يف
 67/239 هـا ، وفقا للمستويات املست ملة يف قرار2015حزيران/يونيه  30املالية املنتهيـة يف 

، 2015مـأ مراعـاة جـدول األنصـبة املقـررة لعـام        ،2012كانون األول/ديسم   24املؤرخ 
 ؛2012ديسم  /كانون األول 24املؤرخ  67/238على النحو املبني يف قرارها 

أن تـــ يصم مـن االلتزامــات  ـري املســددة للـدول األعدـاء الــيت        تقريريرا كري ل    - 18 
الية جتاه البعثة حصـة كـل منـها يف الرتيــد ا ـر واإليـرادات األخـرى البـال         تـف بالتزامالا امل مل

، 2015حزيران/يونيـه   30دوالر فيما يتعلب بالفترة املالية املنتهيـة يف  3 604 100 جمموعهما
 أعاله؛ 17املبينـة يف الفقرة   يطةوفقا لل

http://undocs.org/ar/A/RES/70/246
http://undocs.org/ar/A/RES/70/245
http://undocs.org/ar/A/RES/67/238


A/RES/70/283 متويل بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية 
 

5/5 

دوالر يف اإليـرادات املقـدر    5 500 أن ُي يَصـم النقصـان البـال     ك ل  تقريرا - 19 
ــة        ــة املنتهي ــالفترة املالي ــب ب ــات املــوافني فيمــا يتعل ــة مــن مرتب ــأ  مــن االقتطاعــات اإللزامي أن ت

ــه  30 يف ــن 2015حزيران/يونيـ ــدة  مـ ــة األرتـ ـــها يف 3 604 100البالغـ ــار إليـ  دوالر املشـ
 ه؛أعال 18 و 17الفقرتيـن 

فـ  السـالم بـاقترام أمـوال مـن      على ضـرورة عـدم متويـل أي بعثـة       تشد  - 20 
 بعثات عاملة أخرى  ف  السالم؛

األمني العام على مواتلة اختاذ تدابري إضافيـة لدمان سالمة وأمن مجيأ  تشجع - 21 
مـن   6 و 5األفراد املشـاركني يف البعثة حتا رعايـة األمم املتحدة، مـأ مراعـاة أح ـام الفقـرتني     

 ؛2003آب/أ سطس  26املؤرخ  (2003) 1502قرار جملس األمن 

ـــرعات  تريريدع  - 22  ــوامم حت ــى   لإىل تقــدت تب ــة، نقـــدا ويف شــ ل خــدمات ول لبعث
بقبول األمني العام، على أن تـدار الت عات، حسب االقتدـاء، وفقـا لإلجـراءات واملمارسـات     

 اليت أرستها اجلمعية العامة؛

البنــد  ا اديــة والســبعني أن تــدريف يف جــدول األعمــال املؤقــا لــدورلا تقريريرا - 23 
 “.متويل بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية”املعنون 

 
 105اجللسة العامة 
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