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 - 277 /70متويل بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو
إن اجلمعية العامة،
وقد نظرت يف تقريري األمني العام عـن متويـل بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف
كوسوفو( )1ويف تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية ذي الصلة باملوضوع(،)2
وإذ تشري إىل قرار جملس األمـن  )1999( 1244املـؤر  10حزيران/يونيـه 1999
املتعلق بإنشاء بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو،
وإذ تشري أيضا إىل قرارها  241/53املـؤر  28متوز/يوليـه  1999املتعلـق بتمويـل البعثـة
وقراراهتا الالحقة يف هذا الشأن ،وآخرها القرار  300/69املؤر  25حزيران/يونيه ،2015
وإذ تسلم بالطابع املعقد للبعثة،
وإذ تعيد تأكيد املبادئ العامة الـ يسـتند إليهـا متويـل عمليـا األمـم املتحـدة حلفـ
الســالم ،حســبما نصــ عليهــا قراراهتــا ( 1874دإ )4-املــؤر  27حزيران/يونيــه 1963
و ( 3101د  )28 -املـــــؤر  11كـــــانون األول/ديســـــمر  1973و  235/55املـــــؤر
 23كانون األول/ديسمر ،2000
وإذ تضععيف ا اعاراا ععا ضــرورة تزويــد البعثــة بــاملوارد املاليــة الالزمــة لتمكينــها مــن
االضطالع مبسؤولياهتا مبوجب قرارا جملس األمن ذا الصلة،
_______________

( A/70/566 )1و .A/70/707
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وإذ تضيف ا اعاراا ا أيضاً ضرورة كفالة التنسيق والتعاون مع بعثة االحتـاد األورويب
املعنية بسيادة القانون يف كوسوفو،
 - 1تطلع إىل األمــني العــام أن يعهــد إىل رئــيس البعثــة مبهمــة صــيا ة مقترحــا
للميزانية املقبلة على حنو يتفـق متامـا مـع أحكـام قراراهتـا  296/59املـؤر  22حزيران/يونيـه
 2005و  266/60املـــــــــــــؤر  30حزيران/يونيـــــــــــــه  2006و  276/61املـــــــــــــؤر
 29حزيران/يونيــــــه  2007و  269/64املــــــؤر  24حزيران/يونيــــــه 2010و 289/65
املـــــــؤر  30حزيران/يونيـــــــه  2011و  264/66املـــــــؤر  21حزيران/يونيـــــــه 2012
و  307/69املــــؤر  25حزيران/يونيــــه  2015و  286/70املــــؤر  17حزيران/يونيــــه
 2016والقرارا األخرى ذا الصلة؛
 - 2حتيط علما حبالة االشـتراكا املقدمـة إىل بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة
يف كوسوفو إىل اية  30نيسان/أبريل  ،2016مبا يف ذلـ االشـتراكا ـ املسـددة البالغـة
 36.5مليــون دوالر مــن دوالرا الواليــا املتحــدة ال ـ متثــل حنــو  1يف املائــة مــن جممــوع
االشــتراكا املقــررة ،وتالح ـ مــع القلــق أن  59دولــة فق ـ مــن الــدول األعضــاء ســدد
اشتراكاهتا املقررة بالكامل ،وحتث مجيع الدول األعضاء األخرى ،وال سيما الدول الـ عليهـا
متأخرا  ،على أن تكفل دفع اشتراكاهتا املقررة املسددة؛
 - 3تعرب عن تقدير ا للدول األعضاء ال سدَّد اشتراكاهتا املقـررة بالكامـل،
وحتث مجيع الـدول األعضـاء األخـرى علـى بـذل كـل جهـد ممكـن لكفالـة تسـديد اشـتراكاهتا
املقررة للبعثة بالكامل؛
 - 4تعرب عن القلق من احلالة املالية املتعلقة بأنشـطة حفـ السـالم ،وخباصـة يف
ما يتصـل بتسـديد التكـالي للـدول املسـاةة بقـوا الـ تتحمـل أعبـاء إضـافية بسـبب تـأخر
بعض الدول األعضاء يف دفع أنصبتها املقررة؛
 - 5تشععد علــى ضــرورة أن تعامــل مجيــع بعثــا حف ـ الســالم املقبلــة واحلاليــة
معاملة متساوية ال متييز فيها يف ما يتعلق بالترتيبا املالية واإلدارية؛
 - 6تشد أيضا على ضرورة تزويد مجيـع بعثـا حفـ السـالم بـاملوارد الكافيـة
لكي يضطلع كل منها بواليته بفعالية وكفاءة؛
 - 7تطل إىل األمني العـام كفالـة أن توضـع امليزانيـا املقترحـة لعمليـا حفـ
السالم استنادا إىل الوالية التشريعية لكل منها؛
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 - 8تؤيععد االســتنتاجا والتوصــيا الــواردة يف تقريــر اللجنــة االستشــارية لشــؤون
اإلدارة وامليزانية( ،)2رهنا بأحكام هذا القرار ،وتطلب إىل األمني العام أن يكفل تنفيذها بالكامل؛
 - 9تشري إىل الفقرة  34من تقرير اللجنة االستشارية وتقـرر عـدم إلغـاء و يفـة كـب
مو في الشؤون القانونية (مد ،)1-وو يفة واحدة برتبة مـد 1-يف مكتـب دعـم امتمعـا اةليـة
وتيس شؤوهنا ،وو يفة واحدة برتبة ف 4-يف املكتب اإلقليمي يف ميتروفيتسا؛
 - 10تطلعع إىل األمـــني العـــام أن يكفـــل التنفيـــذ الكامـــل لألحكـــام ذا الصـــلة
باملوضــــــوع مــــــن قراراهتــــــا  296/59و  266/60و  276/61و  269/64و 289/65
و  264/66و  307/69و 286/70؛
 - 11تطل أيضا إىل األمني العام أن يتخذ مجيع اإلجـراءا الالزمـة لكفالـة إدارة
البعثة بأقصى قدر من الكفاءة واالقتصاد؛
تقرير أداء امليزانية للفترة من  1متوز/يوليه  2014إىل  30حزيران/يونيه 2015
 - 12حتيط علما بتقرير األمني العام عن أداء ميزانية البعثة للفترة مـن  1متـوز/يوليـه
 2014إىل  30حزيران/يونيه )3(2015؛
تقديرا

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

 - 13تقععرا أن تعتمــد للحســا اخلــا لبعثــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقتــة يف
كوسوفو مبلغ  38 456 300دوالر للفترة مـن  1متوز/يوليـه  2016إىل  30حزيران/يونيـه
 ،2017يشمل مبلغ  36 486 900دوالر لإلنفاق على البعثـة ومبلـغ  1 584 600دوالر
حلســـا دعـــم عمليـــا حفـ ـ الســـالم ومبلـــغ  384 800دوالر لقاعـــدة األمـــم املتحـــدة
للوجستيا يف برينديزي ،إيطاليا؛
متويل االعتماد
 - 14تقرا أن تقسم بني الـدول األعضـاء مبلـغ  38 456 300دوالر للفتـرة مـن
 1متوز/يوليــه  2016إىل  30حزيران/يونيــه  ،2017وفقــا للمســتويا املســتكملة يف قرارهــا
 246/70املــؤر  23كــانون األول/ديســمر  ،2015ومــع مراعــاة جــدول األنصــبة املقــررة
لعـــامي  2016و  ،2017علــــى النحــــو املــــبني يف قرارهــــا  245/70املــــؤر  23كــــانون
األول/ديسمر 2015؛
_______________
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 - 15تقعععرا أيضعععا أن ختصـــم ،وفقـــا ألحكـــام قرارهـــا ( 973د  )10 -املـــؤر
 15كـــانون األول/ديســـمر  ،1955مـــن املبلـــغ املقســـم بـــني الـــدول األعضـــاء علـــى النحـــو
املنصو عليه يف الفقرة  14أعاله حصة كل منها يف رصيد صندوق معادلـة الضـرائب البـالغ
 3 745 900دوالر ،ويشمل اإليرادا املقدر أن تأيت من االقتطاعا اإللزامية من مرتبـا
املـــو فني البالغـــة  3 582 300دوالر واملوافــــق عليهـــا للبعثـــة واحلصــــة التناســـبية البالغــــة
 135 600دوالر مـــن اإليـــرادا املقـــدر أن تـــأيت مـــن االقتطاعـــا اإللزاميـــة مـــن مرتبـــا
املـــو فني واملوافـــق عليهـــا حلســـا الـــدعم واحلصـــة التناســـبية البالغـــة  28 000دوالر مـــن
اإليرادا املقدر أن تأيت من االقتطاعا اإللزامية من مرتبا املو فني واملوافق عليهـا لقاعـدة
األمم املتحدة للوجستيا ؛
 - 16تقععرا ك ع ل أن ختصــم مــن املبلــغ املقســم بــني الــدول األعضــاء ال ـ أوف ـ
بالتزاماهتا املالية جتاه البعثة على النحو املنصو عليه يف الفقرة  14أعـاله حصـة كـل منـها يف
الرصيد احلر واإليرادا األخـرى البـالغ جمموعهمـا  4 044 700دوالر يف مـا يتعلـق بـالفترة
املالية املنتهية يف  30حزيران/يونيه  ،2015وفقا للمستويا املسـتكملة يف قرارهـا 239/67
املؤر  24كانون األول/ديسمر  ،2012ومع مراعاة جدول األنصـبة املقـررة لعـام ،2015
على النحو املبني يف قرارها  238/67املؤر  24كانون األول/ديسمر 2012؛
 - 17تقععرا أن ختصــم مــن االلتزامــا ـ املســددة للــدول األعضــاء ال ـ مل ت ـ
بالتزاماهتــا املاليــة جتــاه البعثــة حصــة كــل منــها يف الرصــيد احلــر واإليــرادا األخــرى البــالغ
جمموعهمـــا  4 044 700دوالر يف مـــا يتعلـــق بـــالفترة املاليـــة املنتهيـــة يف  30حزيران/يونيـــه
 ،2015وفقا للخطة املبينة يف الفقرة  16أعاله؛
 - 18تقعرا أيضا أن خيصم النقصان البـالغ  243 300دوالر يف اإليـرادا املقـدر
أن تأيت من االقتطاعا اإللزاميـة مـن مرتبـا املـو فني يف مـا يتعلـق بـالفترة املاليـة املنتهيـة يف
 30حزيران/يونيه  2015مـن األرصـدة الـ حتققـ مببلـغ  4 044 700دوالر املشـار إليــه
يف الفقرتيـن  16و  17أعاله؛
 - 19تشعد علـى أنــه ال ينبغـي متويـل أي بعثــة حلفـ السـالم بــاقترا
بعثا أخرى عاملة يف جمال حف السالم؛

أمـوال مــن

 - 20تشجيف األمـني العـام علـى مواصـلة اختـاذ تـداب إضـافية لكفالـة سـالمة وأمـن
مجيع األفراد املشـاركني يف البعثـة حتـ رعايـة األمـم املتحـدة ،مـع مراعـاة أحكـام الفقـرتني 5
و  6من قرار جملس األمن  )2003( 1502املؤر  26آ /أ سطس 2003؛
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 - 21تععدع إىل تقــدم الترعــا للبعثــة ،نقــدا ويف شــكل خــدما ولــوازم حتظــى
بقبول األمني العام ،على أن تدار الترعا  ،حسـب االقتضـاء ،وفقـا لإلجـراءا واملمارسـا
ال أرستها اجلمعية العامة؛
 - 22تقععرا أن تــدر يف جــدول األعمــال املؤقـ لــدورهتا احلاديـة والسـبعني البنــد
املعنون ”متويل بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو“.
اجللسة العامة 105
 17حزيران/ي نيه 2016
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