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متويل بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور  -ليشيت
تقرير اللجنة اخلامسة
املقرر :السيد كني سياه (سنغافورة)

أوال  -مقدمة
 - 4بناء على توصية املكتب ،قررت اجلمعية العامة ،يف جلسـتاا العامـة الثاةيـة املعقـوةة يف
 02أيلول/سبتمرب  ، 0242أن تـدر يف جـدول أعمـال ةوراـا الثامنـة والسـتني البنـد املعنـون
”متويل بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور  -ليشيت“ وأن حتيله إىل اللجنة اخلامسة.
 - 0وقــــد ةاــــرت اللجنــــة اخلامســــة يف البنــــد يف جلســــتياا  25و  14املعقــــوةتني يف
 5أيار/مــايو و  22حزيران/يوةيـــه  .0241وتـــرة البياةـــات الــيت أةال ظـــا وامل حاـــات الـــيت
أبــدي  ،لــ ل ةاــر اللجنــة يف دــيفا البنــد ،يف ان ــرين املــوجزين عو ال ــلة باملو ــو
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وكان معرو ا على اللجنة من أجل ةاردا يف البند امليفكور ،الوثيقتان التاليتان:

تقرير األمني العام عـن أةاء ميزاةيـة بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة يف تيمـور -
(أ)
ليشيت للفترة من  4متوز/يوليه  0240إىل  22حزيران/يوةيه )A/68/607( 0242؛
(ب) تقريـــــــر اللجنـــــــة االستشـــــــارية لشـــــــةون ا ةارة وامليزاةيـــــــة عو ال ـــــــلة
(.)A/68/782/Add.2
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ثاةيا  -النار يف مشرو القرار

A/C.5/68/L.38

 - 1كان معرو ا على اللجنـة ،يف جلسـتاا  14املعقـوةة يف  22حزيران/يوةيـه ،مشـرو
قــرار عنواةــه ” متويــل بعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة يف تيمــور  -ليشــيت“ (،)A/C.5/68/L.38
قدمه رئيس اللجنة على إثر مشاورات غري رمسية ةسقاا ممثل إةدوةيسيا.
 - 5ويف اجللسة ةفسـاا ،اعتمـدت اللجنـة مشـرو القـرار  A/C.5/68/L.38بـدون ت ـوي
(اةار الفقرة .)6

ثالثا  -توصية اللجنة اخلامسة
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توصي اللجنة اخلامسة بأن تعتمد اجلمعية العامة مشرو القرار التاال:

متويل بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور  -ليشيت
إن اجلمعية العامة،
وقـــد نظـــرت يف تقرير األمني العام عن أةاء ميزاةيـة بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة يف
تيمور  -ليشيت للفترة من  4متوز/يوليه  0240إىل  22حزيران/يوةيـه  ،)4(0242ويف التقريـر
ع ال لة للجنة االستشارية لشةون ا ةارة وامليزاةية(،)0
وإذ تشري إىل قرار جملس األمـن  )0226( 4421املـةر  05آب/أغسـسس 0226
اليف قـرر اللـس جوجبـه إةشـاء بعثـة للمتابعـة يف تيمـور  -ليشـيت ،باسـم بعثـة األمـم املتحـدة
املتكاملة يف تيمور  -ليشيت ،لفترة أوليـة مـداا سـتة أ،ـار ،مـ ةيـة ديـددا لفتـرات ألـر ،
وإىل القـــرارات ال حقـــة الـــيت مـــدة اللـــس جوجبـــاا واليـــة البعثــة ،وآلردـــا القـــرار 0224
( )0240املــةر ، 02ــباف/فرباير  ،0240الــيف مــدة اللــس جوجبــه واليــة البعثــة حــ
 24كاةون األول/ةيسمرب ،0240
وإذ تشـــري ا ـــا إىل قرارياـــا  012/64ألـــمل املـــةر  00كـــاةون األول/ةيســـمرب
 0226و  012/64بــاء املــةر  0ةيســان/أبريل  0224بشــأن متويــل البعثــة ،وإىل قرارااــا
ال حقة يف ديفا ال دة ،وآلردا القرار  015/64باء ،املةر  02حزيران/يوةيه ،0242
__________
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وإذ تعيد تأكيد املباةئ العامة الـيت يسـتند إلياـا متويـل عمليـات األمـم املتحـدة فـ
الس ـ م ،حســبما ة ـ علياــا قــرارات اجلمعيــة ( 4241ةإ )1-املــةر  04حزيران/يوةيــه
 4262و ( 2424ة )02-املــةر  44كــاةون األول/ةيســمرب  4242و  025/55املــةر
 02كاةون األول/ةيسمرب ،0222
 - 4حتــيع مامــا حبالــة اال،ــتراكات املقدمــة إىل بعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة يف
تيمــور  -ليشــيت يف  22ةيســان/أبريل  ،0241جــا يف علــش اال،ــتراكات غــري املســدةة البالغــة
 0.1م يــني ةوالر مــن ةوالرات الواليــات املتحــدة الــيت متثــل ــو  2.0يف املائــة مــن جممــو
اال،ــتراكات املقــررة ،وت حـ مـ القلـ أن  441ةولــة فقـ مــن الــدول األع ــاء ســدةت
ا،تراكااا املقررة بالكامل ،وحتث مجي الدول األع اء األلر  ،وال سيما الدول الـيت علياـا
متألرات ،على أن تكفل ةف ا،تراكااا املقررة غري املسدةة؛
 - 0تعرب من تقد رها للدول األع اء اليت سدةت ا،تراكااا املقـررة بالكامـل،
وحتث مجي الـدول األع ـاء األلـر علـى بـيفل كـل جاـد ممكـن لكفالـة تسـديد ا،ـتراكااا
املقررة للبعثة بالكامل؛
 - 2تؤ ـد االستنتاجات والتوصيات الوارةة يف تقريـر اللجنـة االستشـارية لشـةون
ا ةارة وامليزاةيـــة( ،)0ردنـــا بأحكـــام دـــيفا القـــرار ،وتسلـــب إىل األمـــني العـــام كفالـــة تنفيـــيفدا
بالكامل؛
 - 1تشــري إىل الفقــرة  2مــن تقريــر اللجنــة االستشــارية لشــةون ا ةارة وامليزاةيــة،
وتسلب إىل األمني العـام أن ي ـمنن بو ـوت تقـاريره املقبلـة عـن أةاء ميزاةيـة البعثـة معلومـات
مف لة عن األصول غـري املسـتالكة ،جـا يف علـش كميااـا وقيماـا ،املنقولـة إىل مكاتـب األمـم
املتحدة وبعثااا فـ السـ م وإىل احتيـااي األمـم املتحـدة ،ف ـ عـن قائمـة باملكاتـب الـيت
ةقل إلياا تلش األصول؛
 - 5تطا ـ إىل األمــني العــام أن يبلــي عــن مجي ـ الفــوائا املتبقيــة ،جــا يف علــش
األرصدة ا رة ،ف عن ا يراةات األلر  ،يف سياق تقرير األةاء الناائي للبعثـة وأن يكفـل
تقييد مجي األرصدة ساب الدول األع اء اليت سدةت ا،تراكااا املقررة بالكامل؛
تقرير أةاء امليزاةية للفترة من  4متوز/يوليه  0240إىل  22حزيران/يوةيه 0242
 - 6حتيع ماما بتقرير األمني العام عن أةاء ميزاةية البعثة للفتـرة مـن  4متوز/يوليـه
 0240إىل  22حزيران/يوةيه )4(0242؛
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 - 4حتيع ماما ا ـا بـاملبلي ا مجـاال وقـدره  6 455 622ةوالر الـيف يشـمل
الرصــيد ا ــر البــالي  4 522ةوالر فيمــا يتعل ـ بــالفترة املاليــة مــن  4متوز/يوليــه  0240إىل
 22حزيران/يوةيه  ،0242ف عن إيراةات وتسويات ألر قـدردا  6 451 422ةوالر
فيما يتعل بالفترة ةفساا ،وتقرر إرجـاء البـ يف دـيفا الشـأن إىل حـني ةاردـا يف تقريـر األةاء
الناائي للبعثة؛
 - 2حتيع ماما كـذلك بـاملبلي ا مجـاال وقـدره  4 222 122ةوالر الـيف ثثـل
الزيـــاةة يف ا يـــراةات التقديريـــة املتأتيـــة مـــن االقتساعـــات ا لزاميـــة مـــن مرتبـــات املـــو فني
فيمــا يتعل ـ بــالفترة املاليــة مــن  4متوز/يوليــه  0240إىل  22حزيران/يوةيــه  ،0242وتقــرر
إرجاء الب يف ديفا الشأن إىل حني ةاردا يف تقرير األةاء الناائي للبعثة؛
 - 2حتيع ماما باملبلي ا مجاال وقدره  5 206 222ةوالر اليف يشمل الرصـيد
ا ـــر البـــالي  2 454 222ةوالر فيمـــا يتعلـ ـ بـــالفترة املاليـــة مـــن  4متوز/يوليـــه  0244إىل
 22حزيران/يوةيــه  0240وبــريراةات وتســويات ألــر قــدردا  0 262 222ةوالر فيمــا
يتعل ـ بــالفترة ةفســاا ،وتقــرر إرجــاء الب ـ يف دــيفا الشــأن إىل حــني ةاردــا يف تقريــر األةاء
الناائي للبعثة؛
 - 42حتـــيع مامـــا ا ـــا بـــاملبلي ا مجـــاال وقـــدره  462 122ةوالر الـــيف ثثـــل
االخنفاض يف االقتساعات ا لزامية التقديرية من مرتبات املو فني فيما يتعل بالفترة املاليـة مـن
 4متوز/يوليــه  0244إىل  22حزيران/يوةيــه  ،0240وتقــرر إرجــاء الب ـ يف دــيفا الشــأن إىل
حني ةاردا يف تقرير األةاء الناائي للبعثة؛
 - 44تقــرر أن تــدر يف جــدول األعمــال املةق ـ لــدوراا التاســعة والســتني البنــد
املعنون ”متويل بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور  -ليشيت“.
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