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 - 275 /70متويل بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور  -ليشيت
إن اجلمعية العامة،
وقددن رتددر يف تقريــر األمــع العــاا النــأااء عــن اداء بعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة
يف تيمـــور  -ليشـــيت( )1وتقريـــر الل نـــة االستشـــارية لشـــاون اندارة وامليزانيـــة ال ـــلة
باملوضوع(،)2
 - 1حتدديع علمددا حبالــة االرــتراااق املقدمــة إ بعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة
يف تيمــور  -ليشــيت ح ـ  30نيســان/ابريل  ،2016مبــا يف لــش االرــتراااق د ـ املســددة
البالغة  0.9مليون دوالر من دوالراق الوالياق املتحـدة ،وتححـم مـل القلـ ان  171دولـة
فقط من الـدول األعاـاء سـددق ارـترااالا املقـررة بالكامـل ،و ـي يـل الـدول األعاـاء
األخــر  ،ال ســيما الــدول الــيت عليأــا متــلخراق ،علــد ان تكرــل دفــل ارــترااالا املقــررة
د املسددة؛
 - 2تؤين االستنتاجاق والتوصياق الـواردة يف تقريـر الل نـة االستشـارية لشـاون
اندارة وامليزانية( ،)2وتطلب إ األمع العاا ان يكرل تنريذها بالكامل؛
 - 3حتيع علما بتقرير األمع العاا()1؛
 - ٤تقرر ان تقيد حلساب الدول األعااء اليت اوفـ بالتزامالـا املاليـة إ اء البعثـة
ح ة ال منأا يف صايف املبلغ النقد املتوفر يف احلساب اخلاص لبعثة األمم املتحـدة املتكاملـة
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متويل بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور  -ليشيت

يف تيمــــور  -ليشــــيت والبــــالغ  9 065 000دوالر حـــ  30نيســــان/ابريل  ،2016وفقــــا
للمسـتوياق املسـتكملة يف قرارهـا  239/67املـار  2٤اـانون األول/ديسـم  ،2012مـل
مراعاة جـدول األن ـبة املقـررة لعـاا  ،2013علـد النحـو املـبع يف قرارهـا  238/67املـار
 2٤اانون األول/ديسم 2012؛
 - 5تشددج الــدول األعاــاء املســتح دــا ارصــدة داانــة علــد النحــو املشــار إليــه
يف الرقــرة  ٤اعــحع علــد اســتلداا تلــش األرصــدة لتســديد مــا عليأــا مــن ارــتراااق مقــررة
د مسددة أل حساباق اخر ؛
يــل الــدول األعاــاء علــد بــذل اــل جأــد يكــن لكرالــة تســديد
 - 6حت د
ارترااالا املقررة بالكامل؛
 - 7تقددرر ان خت ــم مــن االلتزامــاق د ـ املســددة للــدول األعاــاء الــيت ت ـ
بالتزامالا املالية إ اء البعثة ح ة ال منـأا يف صـايف املبلـغ النقـد املتـوفر يف احلسـاب اخلـاص
للبعثــة البـــالغ  9 065 000دوالر حــ  30نيســـان/ابريل  ،2016وفقــا لللطـــة املبينـــة يف
الرقرة  ٤اعحع؛
 - 8تقرر أيضا ان تدرج آخر ما يست د من معلوماق عن احلالة املاليـة للبعثـة يف
التقرير عن املست داق يف حالة بعثاق حرم السـحا املغلقـة الـذ سـتنير فيـه اجلمعيـة العامـة
يف دورلا احلادية والسبعع يف إطار بند جدول األعمـال املعنـون ”اجلوانـب انداريـة واملتعلقـة
بامليزانية لتمويل عملياق األمم املتحدة حلرم السحا“؛
 - 9تقددرر لدد ل ان ــذم مــن جــدول اعمادــا البنــد املعنــون ”متويــل بعثــة
األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور  -ليشيت“.
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