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   ♲ الرجاء إعادة االستعمال

  
    قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/65/887( على تقرير اللجنة اخلامسة بناء[
  

  متويل بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية  - ٦٥/٣٠٤
  

  ،إن اجلمعية العامة  
 يف تقريــري األمـــني العــام عــن متويــل بعثـــة األمــم املتحــدة لالســـتفتاء       وقــد نظــرت    

يـــــر اللجنـــــة االستـــــشارية لـــــشؤون اإلدارة وامليزانيـــــة ذي       وتقر)١(الـــــصحراء الغربيـــــة  يف
  ،)٢(باملوضوع الصلة

 ١٩٩١أبريــل / نيــسان٢٩املــؤرخ ) ١٩٩١ (٦٩٠إىل قــرار جملــس األمــن   وإذ تــشري
الذي أنشأ الس مبوجبه بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية والقرارات الالحقـة       

ــة    ــها واليـ ــس مبوجبـ ــدد الـ ــيت مـ ــرار  الـ ــا القـ ــة، وآخرهـ ــؤرخ ) ٢٠١١ (١٩٧٩البعثـ  ٢٧املـ
  ،٢٠١٢ أبريل/ نيسان٣٠ الذي مدد الس مبوجبه والية البعثة حىت ٢٠١١أبريل /نيسان

تمويـل  ب املتعلـق  ١٩٩١مـايو  / أيـار ١٧ املـؤرخ  ٤٥/٢٦٦ إىل قرارهـا     أيـضا  وإذ تشري   
 املـؤرخ  ٦٤/٢٨٤هـا القـرار   ، وآخراملتخـذة يف هـذا الـصدد    البعثة وقراراا ومقرراا الالحقـة      

  ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ٢٤
 املبادئ العامة الـيت يـستند إليهـا متويـل عمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ         تعيد تأكيدوإذ    

 ٢٧املـــؤرخ  ) ٤ - دإ (١٨٧٤الـسـالم، حـسـبما نـــصـت عــلــيها قــرارات اجلـمـعــية الـعــامة        
ــه /حزيــــران ــانون األول ١١املــــؤرخ ) ٢٨ - د (٣١٠١  و١٩٦٣يونيــ  ١٩٧٣ديــــسمرب /كــ

  ،٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٣ املؤرخ ٥٥/٢٣٥ و

_______________

)١( A/65/665و  A/65/720و  Corr.1.  
)٢( A/65/743/Add.5.  
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   التربعات اليت قدمت إىل البعثة،وإذ تالحظ مع التقدير  
ــا    ــضع يف اعتباره ــن      وإذ ت ــها م ــة لتمكين ــة الالزم ــاملوارد املالي ــة ب ــد البعث  ضــرورة تزوي

  ا الصدد،لس األمن املتخذة يف هذاالضطالع مبسؤولياا مبوجب قرارات جم
ئـيس البعثــة مبهمـة صــياغة مقترحــات   إىل األمــني العـام أن يعهــد إىل ر  تطلـب   - ١  

 ٢٢ املـؤرخ  ٥٩/٢٩٦لميزانية املقبلة على حنو يتفق متاما مع أحكـام قـرارات اجلمعيـة العامـة            ل
ــران ــه /حزي ــران٣٠ املــؤرخ ٦٠/٢٦٦  و٢٠٠٥يوني ــه / حزي  املــؤرخ ٦١/٢٧٦  و٢٠٠٦يوني

 ٦٥/٢٨٩  و٢٠١٠يونيـــه  / حزيـــران٢٤ املـــؤرخ ٦٤/٢٦٩  و٢٠٠٧يونيـــه / حزيـــران٢٩
   والقرارات األخرى املتخذة يف هذا الصدد؛٢٠١١يه نيو/ حزيران٣٠املؤرخ 

لالسـتفتاء يف   حبالة االشتراكات املقدمــة إىل بعثــــة األمـم املتحـدة     حتيط علما   - ٢  
 غيــر املـسددة البالغـة    ، مبـا يف ذلـك االشـتراكات     ٢٠١١أبريل  / نيسان ٣٠يف   الصحراء الغربية 

ــات املتحــدة   مليــون دوال٤٤,٣ ــيت متثــل حنــو  ر مــن دوالرات الوالي ــة مــن جممــوع  ٥ال  يف املائ
 دولــة فقـط مــن الــدول األعــضاء  ســبعا وتــسعنياالشـتراكات املقــررة، وتالحــظ مــع القلـق أن   

ول  الـد سـيما  السددت اشتراكاا املقررة بالكامل، وحتث مجيـع الـدول األعـضاء األخـرى، و        
  اليت عليها متأخرات، على أن تكفل دفع اشتراكاا املقررة غري املسددة؛

 للدول األعضاء اليت سددت اشتراكاا املقررة بالكامـل،      عن تقديرها  تعرب  - ٣  
وحتث مجيع الدول األعـضاء األخـرى علـى بـذل كـل جهـد ممكـن لكفالـة تـسديد اشـتراكاا                  

  املقررة للبعثة بالكامل؛
 إزاء احلالـة املاليـة املتعلقـة بأنـشطة حفـظ الـسالم، وخباصـة             القلـق تعرب عن     - ٤  

فيما يتصل بتسديد التكاليف للدول املسامهة بقـوات الـيت تتحمـل أعبـاء إضـافية بـسبب تـأخر          
  بعض الدول األعضاء يف دفع أنصبتها املقررة؛

  إزاء التأخري الذي واجهـه األمني العـام يف نـشر بعـض    تعرب عن القلق أيضا     - ٥  
ــسالم املنــشأة مــؤخرا، و   ــدها  ســيما البعثــات حفــظ ال ــا، ويف تزوي  البعثــات املوفــدة إىل أفريقي

  الكافية؛ باملوارد
 أن تعامـــل مجيــع بعثــات حفــظ الــسالم املقبلــة واحلاليــة  ضــرورةعلــىتـشـدد    - ٦  

  متييز فيها فيما يتعلق بالترتيبات املالية واإلدارية؛  المعاملة متساوية
 مجيـع بعثـات حفـظ الـسالم بـاملوارد الكافيـة       ضرورة تزويدعلى   تشدد أيضا   - ٧  

  لكي تضطلع كل منها بواليتها بفعالية وكفاءة؛
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 إىل األمني العام كفالـة أن توضـع امليزانيـات املقترحـة لعمليـات حفـظ           تطلب  - ٨  
  السالم على أساس الوالية التشريعية لكل منها؛

 تقريـر اللجنـة االستـشارية لـشؤون      االستنتاجات والتوصيات الـواردة يف   تؤيد  - ٩  
ــذا القــــرار، وتطلــــب إ )٢(اإلدارة وامليزانيــــة ــا بأحكــــام هــ ــل  ، رهنــ ــام أن يكفــ ىل األمــــني العــ

  بالكامل؛ تنفيذها
ساعات لـ يف امليزانيـة     املـوارد املخصـصة     اسـتخدام  يف عـدم  سـتمرار   اال تالحظ  - ١٠  
  مني العام على أن يراعي ذلك يف مشاريع امليزانية املقبلة؛ وتشجع األ، بالكاملالطريان

 األثـر كجـزء مـن اجلهـود      سريعة شاريعمشروعني من امل   مببادرة تنفيذ    ترحب  - ١١  
 وتــــشجع علــــى تنفيــــذ املــــشاريع يف ،الراميــــة إىل تعزيــــز العالقــــات مــــع الــــسكان احمللــــيني

  ؛املناسب الوقت
تنفيــذ الكامـــل لألحكـــام ذات الـــصلة   إىل األمـــني العـــام أن يكفـــل التطلــب   - ١٢  

  ؛٦٥/٢٨٩  و٦٤/٢٦٩  و٦١/٢٧٦  و٦٠/٢٦٦  و٥٩/٢٩٦من قراراا باملوضوع 
 إىل األمني العام أن يتخذ مجيع اإلجراءات الالزمـة لكفالـة إدارة         تطلب أيضا   - ١٣  

  البعثة بأقصى قدر من الكفاءة واالقتصاد؛
ـــ  تالحـــــظ  - ١٤   دل وفقـــــا ألحكـــــام أن املـــــستوى العـــــام لالعتمـــــادات قـــــد عــ

  ؛٦٥/٢٨٩ قرارال
  

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٩يوليه / متوز١تقرير األداء املايل للفترة من 
يوليـه  / متـوز ١ بتقرير األمني العام عن األداء املايل للبعثة للفترة من   حتيط علما   - ١٥  
  ؛)٣(٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٩

  
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠١١يوليه / متوز١تقديرات امليزانية للفترة من 

يف الـصحراء  لالسـتفتاء  األمـم املتحـدة     أن تعتمد للحساب اخلاص لبعثـة  تقرر  - ١٦  
يونيــه / حزيـران ٣٠ إىل ٢٠١١يوليـه  / متـوز ١ دوالر للفتـرة مــن  ٦٥ ٣٩٨ ٤٠٠الغربيـة مبلـغ   

 دوالر ٣ ٣٤٦ ٣٠٠ دوالر لإلنفاق على البعثـة ومبلـغ   ٦١ ٤٤٩ ٤٠٠، يشمل مبلغ    ٢٠١٢
ــغ      ــسالم ومبلـــ ــظ الـــ ــات حفـــ ــم عمليـــ ــساب دعـــ ــم  ٦٠٢ ٧٠٠حلـــ  دوالر لقاعـــــدة األمـــ

  ؛ يف برينديزي، إيطالياللوجستيات املتحدة
_______________

)٣( A/65/665.  
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  متويل االعتماد

 دوالرا ٥٤ ٤٩٨ ٦٦٧ أن تقسم فيما بني الـدول األعـضاء مبلـغ      تقـرر أيضا   - ١٧  
للمـستويات املـستكملة   ، وفقـا  ٢٠١٢أبريـل   / نيـسان  ٣٠ إىل   ٢٠١١يوليه  / متوز ١للفتــرة من   

ــة    ــة العام ــرار اجلمعي ــسمرب / كــانون األول٢٤ املــؤرخ ٦٤/٢٤٩يف ق  ومــع مراعــاة  ٢٠٠٩دي
 ٦٤/٢٤٨  اجلمعيـة ، على النحو املبني يف قرار    ٢٠١٢  و ٢٠١١ جدول األنصبة املقررة لعامي   

  ؛٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢٤املؤرخ 
املــؤرخ ) ١٠ - د (٩٧٣  أن تــخــصم، وفقــا ألحكــام قرارهــا تقـــرر كــذلك  - ١٨  

، مـن املبلــغ املقـسم فيمـا بـني الــدول األعـضاء علـى النحــو       ١٩٥٥ديـسمرب  /كـانون األول  ١٥
 أعاله حصة كل منها يف رصيد صندوق معادلة الـضرائب البـالغ    ١٧املنصوص عليه يف الفقرة     

 دوالرا، ويـــشمل اإليـــرادات املقـــدر أن تـــأيت مـــن االقتطاعـــات اإللزاميـــة مـــن  ٢ ٥٩٠ ٠٨٣
 دوالرا واملوافـق عليهـا للبعثـة واحلـصة التناسـبية البالغـة         ٢ ٣٠١ ٠٨٣ البالغة رتبات املوظفني م

 دوالرا مــن اإليــرادات املقــدر أن تــأيت مــن االقتطاعــات اإللزاميــة مــن مرتبــات         ٢٣٦ ٢٥٠
 دوالرا مـــن ٥٢ ٧٥٠املـــوظفني واملوافـــق عليهـــا حلـــساب الـــدعم واحلـــصة التناســـبية البالغـــة  

در أن تأيت من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني واملوافق عليهـا لقاعـدة       اإليرادات املق 
  األمم املتحدة للوجستيات؛

 دوالرا ١٠ ٨٩٩ ٧٣٣ أن تقـــسم فيمـــا بـــني الـــدول األعـــضاء مبلـــغ تقــــرر  - ١٩  
 ٥ ٤٤٩ ٨٦٦، مبعـدل شـهري قـدره    ٢٠١٢يونيـه  / حزيـران ٣٠مـايو إىل   / أيـار  ١للفتــرة من   

 ومع مراعـاة جـدول األنـصبة املقـررة       ٦٤/٢٤٩للمستويات املستكملة يف القرار     دوالرا، وفقا   
 رهنـا باختـاذ جملـس األمـن قـرارا لتمديـد       ،٦٤/٢٤٨، على النحو املـبني يف القـرار         ٢٠١٢لعام  
  البعثة؛ واليـة

، مــن املبلــغ )١٠ - د (٩٧٣قــرار ال أن تــخــصم، وفقــا ألحكــام تقــرر أيــضا  - ٢٠  
 أعـاله حـصة كـل    ١٩ل األعضاء علـى النحـو املنـصوص عليـه يف الفقـرة          املقسم فيما بني الدو   

 دوالرا، ويـشمل اإليـرادات املقـدر    ٥١٨ ٠١٧منها يف رصيد صندوق معادلة الضرائب البالغ     
 دوالرا واملوافــق ٤٦٠ ٢١٧ البالغــةأن تــأيت مــن االقتطاعــات اإللزاميــة مــن مرتبــات املــوظفني  

ــة واحلــصة التناســبية البا   ــة عليهــا للبعث ــن   ٤٧ ٢٥٠لغ ــأيت م ــدر أن ت ــرادات املق  دوالرا مــن اإلي
االقتطاعات اإللزاميـة مـن مرتبـات املـوظفني واملوافـق عليهـا حلـساب الـدعم واحلـصة التناسـبية            

 دوالرا من اإليرادات املقـدر أن تـأيت مـن االقتطاعـات اإللزاميـة مـن مرتبـات              ١٠ ٥٥٠البالغة  
  تحدة للوجستيات؛املوظفني واملوافق عليها لقاعدة األمم امل
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 أن تــخــصم مــن املبلــغ املقــسم فيمــا بــني الــدول األعــضاء الــيت  تقــرر كــذلك  - ٢١  
 أعـاله حـصــة كـل    ١٧أوفت بالتزاماا املالية جتـاه البعثة على النحو املنصوص عليه يف الفقـرة    

علـق  يت  دوالر فيمـا ٢ ٣٨٦ ٧٠٠منها فــي الرصيد احلر واإليرادات األخرى البالغ جمموعهمـا      
قــرار ال، وفقــا للمــستويات املــستكملة يف ٢٠١٠يونيــه / حزيــران٣٠بــالفترة املاليــة املنتهيـــة يف 

 علـــى النحـــــو املــــبني يف  ،٢٠١٠ ومـــع مراعــــاة جــــدول األنـــصبة املقــــررة لعــــام   ٦٤/٢٤٩
  ؛٦٤/٢٤٨ قرارال

 أن تــخصم من االلتزامات غـري املـسـددة للـدول األعـضاء الـيت مل تــف              تقـرر  - ٢٢  
ــالغ       بالتز ــرادات األخــرى الب ـــد احلــر واإلي ــها يف الرصي ــة حــصـة كــل من ــة جتــاه البعث اماــا املالي

يونيـــه / حزيــران ٣٠ دوالر فيمـــا يتعلــق بـــالفترة املاليــة املنتهيــــة يف   ٢ ٣٨٦ ٧٠٠جمموعهمــا  
   أعاله؛٢١، وفقا للخطة املبينـة يف الفقرة ٢٠١٠

 دوالر يف اإليـرادات املقـدر   ١٣٨ ٩٠٠ أن تضاف الزيادة البالغـة      تقـرر أيضا   - ٢٣  
 ٣٠أن تأيت من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني فيما يتعلق بالفترة املاليـة املنتهيـة يف       

 دوالر املـشار إليــه يف   ٢ ٣٨٦ ٧٠٠ إىل األرصدة اليت حتققت من مبلـغ  ٢٠١٠يونيه  /حزيران
   أعاله؛٢٢  و٢١الفقرتيـن 
ويـل أي بعثـة حلفـظ الـسالم بـاقتراض أمـوال مـن        ينبغـي مت   ال  علـى أنـه    تشدد  - ٢٤  

  بعثات أخرى عاملة يف جمال حفظ السالم؛
 األمني العـام علـى مواصـلة اختـاذ تـدابري إضـافية لكفالـة سـالمة وأمـن                 تشجع  - ٢٥  

 ٥مجيع األفراد املـشاركني يف البعثـة حتـت رعايـة األمـم املتحـدة، مـع مراعـاة أحكـام الفقـرتني            
  ؛٢٠٠٣أغسطس / آب٢٦املؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٥٠٢من  من قرار جملس األ٦ و

 إلـى تقدمي تبـرعات إىل البعثة، نقـدا ويف شكل خدمات ولـوازم حتظـى       تدعو  - ٢٦  
بقبول األمني العام، على أن تـدار التربعات، حسب االقتضاء، وفقـا لإلجـراءات واملمارسـات          

  اليت أرستها اجلمعية العامة؛
مـال املؤقـت لـدورا الـسادسة والـستني البنـد          أن تدرج يف جـدول األع      تقرر  - ٢٧  
  .“متويل بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية”املعنون 

  ١٠٦اجللسة العامة 
  ٢٠١١ يونيه/حزيران٣٠

  




