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([)A/70/938

 - 281 /70متويل بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان
إن اجلمعية العامة،
وقددن رتددر يف تقريــرا األمــع العــاو عــن متويــل بعثــة األمــم املتحــدة يف جنــوب
السودان( )1وتقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية ذا الصلة باملوضوع(،)2
وإذ تشري إىل قرار جملس األمن  )2011( 1996املؤرخ  8متوز/يوليـه  2011الـذا
أنشأ اجمللس مبوجبه بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان ،اعتبـارا مـن  9متوز/يوليـه ،2011
والقرارات الالحقة اليت مـدد اجمللـس مبوجبـ ا واليـة البعثـة ،وا رلـا القـرار )2015( 2252
املـــؤرخ  15كـــانون األول/ديســـمر  2015الـــذا مـــدد اجمللـــس مبوجبـــه واليـــة البعثـــة حــ
 31متوز/يوليه ،2016
وإذ تشددددددددري ي دددددددددا إىل قرارلـــــــــا  243/66ألــــــــ املـــــــــؤرخ  24كـــــــــانون
األول/ديسمر  2011املتعلق بتمويل البعثة وقراراهتا الالحقة يف لـذا الصـدد ،وا رلـا القـرار
 260/69باء املؤرخ  25حزيران/يونيه ،2015
وإذ تعين تأكين املبادئ العامة الـيت يسـتند إلي ـا متويـل عمليـات األمـم املتحـدة ـ
الســالو ،حســبما نصــا علي ــا قراراهتــا ( 1874دإ )4-املــؤرخ  27حزيران/يونيــه 1963
و ( 3101د  )28 -املـــــؤرخ  11كـــــانون األول/ديســـــمر  1973و  235/55املـــــؤرخ
 23كانون األول/ديسمر ،2000
_______________
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وإذ ت د يف اعتبارهددا ضــرورة تزويــد البعثــة بــاملوارد املاليــة الالزمــة لتم ين ـ ا مــن
االضطالع مبسؤولياهتا مبوجب قرارات جملس األمن ذات الصلة،
 - 1تطلد إىل األمــع العــاو أن يع ــد إىل ربــيس البعثــة مب مــة تــيا ة مقترحــات
للميزانية املقبلة على حنو يت ق متامـا مـأ أح ـاو قراراهتـا  296/59املـؤرخ  22حزيـران/يونيـه
 2005و  266/60املـــــــــــــؤرخ  30حزيران/يونيـــــــــــــه  2006و  276/61املـــــــــــــؤرخ
 29حزيران/يونيـــــه  2007و  269/64املـــــؤرخ  24حزيران/يونيـــــه  2010و 289/65
املـــــــؤرخ  30حزيران/يونيـــــــه  2011و  264/66املـــــــؤرخ  21حزيران/يونيـــــــه 2012
و  307/69املــــؤرخ  25حزيران/يونيــــه  2015و  286/70املــــؤرخ  17حزيران/يونيــــه
 2016والقرارات األ رى ذات الصلة؛
 - 2حتدديط علمددا حبالــة االرــتراكات املقدمــة إىل بعثــة األمــم املتحــدة يف جنــوب
الســـودان يف  30نيســـان/أبريل  ،2016مبـــا يف ذلـــر االرـــتراكات ـــا املســـددة البال ـــة
 312.0مليـون دوالر مـن دوالرات الواليــات املتحـدة الــيت متثـل حنـو  7يف املابــة مـن جممــوع
االرــتراكات املقــررة ،وتالح ـ مــأ القلــق أن  53دولــة طق ـ مــن الــدول األع ــاء ســددت
ارتراكاهتا املقررة بال امل ،وحتث مجيأ الدول األع اء األ رى ،وال سيما الدول الـيت علي ـا
متأ رات ،على أن ت ل دطأ ارتراكاهتا املقررة ا املسددة؛
 - 3تعرب عن تقنيرها للدول األع اء اليت سددت ارتراكاهتا املقـررة بال امـل،
وحتث مجيأ الـدول األع ـاء األ ـرى علـى بـذل كـل ج ـد ا ـن ل الـة تسـديد ارـتراكاهتا
املقررة للبعثة بال امل؛
 - 4تعرب عدن القلد إزاء ا الـة املاليـة املتعلقـة بأنشـطة ح ـ السـالو ،و اتـة
طيما يتصل بتسديد الت الي للدول املسـاةة بقـوات الـيت تتحمـل أعبـاء إضـاطية بسـبب تـأ ر
بعض الدول األع اء يف دطأ أنصبت ا املقررة؛
 - 5تشددن علــى ضــرورة أن تعامــل مجيــأ بعثــات ح ـ الســالو املقبلــة وا اليــة
معاملة متساوية ال متييز طي ا طيما يتعلق بالترتيبات املالية واإلدارية؛
 - 6تشن ي ا على ضرورة تزويد مجيـأ بعثـات ح ـ السـالو بـاملوارد ال اطيـة
ل ي ت طلأ كل من ا بواليت ا ب عالية وك اءة؛
ح
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 - 7تطلد د إىل األمـــع العـــاو ك الـــة أن توضـــأ امليزانيـــات املقترحـــة لعمليـــات
السالو على أساس الوالية التشريعية ل ل من ا؛

متويل بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان

A/RES/70/281

 - 8تؤيددن االســتنتاجات والتوتــيات الــواردة يف تقريــر اللجنــة االستشــارية لشــؤون
اإلدارة وامليزانية( ،)2رلنا بأح او لذا القرار ،وتطلب إىل األمع العاو أن ي ل تن يذلا بال امل؛
 - 9تشري إىل ال قرة  28من تقرير اللجنة االستشارية ،وتؤكد علـى أن اسـتاداو
الت نولوجيــا يف البعثــة نــب أن يــتم يف إاــار دعــم املبــادئ املنصــوا علي ــا يف ميثــا األمــم
املتحــدة ،ولــي احتــراو ســيادة الــدول األع ــاء وســالمة أراضــي ا ،والتقيــد باملبــادئ األساســية
السالو ،وال سيما طيما يتعلق مبواطقة البلد امل ي ؛
 - 10تالحظ استمرار التأ ر املتصل بتن يذ مشاريأ البناء ،وتطلب إىل األمع العـاو
أن يبــذل كــل ج ــد ا ــن ل الــة إاــاز مجيــأ مشــاريأ البنــاء يف موعــدلا املقــرر واســتمرار
اضطالع املقر برقابة طعالة؛
 - 11تطل إىل األمع العاو ك الة أن تواتل البعثة االضـطالع ـدمات ال شـ
عن األل او وإزالت ا يف الوقا املناسب؛
 - 12تطل د ي ددا إىل األمــع العــاو أن ي ــل التن يــذ التــاو لاح ــاو ذات الصــلة
باملوضــــــوع مــــــن قراراهتــــــا  296/59و  266/60و  276/61و  269/64و 289/65
و  264/66و  307/69و 286/70؛
 - 13تطلد كددكل إىل األمــع العــاو أن يتاــذ مجيــأ اإلجــراءات الالزمــة ل الــة
إدارة البعثة بأقصى قدر من ال اءة واالقتصاد؛
تقرير أداء امليزانية لل ترة من  1متوز/يوليه  2014إىل  30حزيران/يونيه 2015
 - 14حتيط علما بتقرير األمع العاو عن أداء ميزانية البعثة لل ترة مـن  1متـوز/يوليـه
 2014إىل  30حزيران/يونيه )3(2015؛
تقديرات امليزانية لل ترة من  1متوز/يوليه  2016إىل  30حزيران/يونيه 2017
 - 15تقددرر أن تعتمــد للحسـاب اخلاا لبعثــة األمم املتحـدة يف جنـوب الســودان
مبلــ  1 147 048 800دوالر لل تـــرة مـــن  1متوز/يوليـــه  2016إىل  30حزيـــران/يونيــــه
 ،2017يشمل مبل  1 081 788 400دوالر لإلن ا على البعثـة ومبلـ 46 980 000
دوالر ســاب دعــم عمليــات ح ــ الســالو ومبلــ  11 407 800دوالر لقاعــدة األمــم
املتحــدة للوجســتيات يف برينــديزا ،إيطاليــا ،ومبلــ  6 872 600دوالر ملركــز اخلـــدمات
اإلقليمي يف عنتييب ،أو ندا؛
_______________
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متويل االعتماد
 - 16تقرر أن تقسم بع الـدول األع ـاء مبلـ  95 587 400دوالر لل تـرة مـن
 1إىل  31متوز/يوليـــه  ،2016وطقـــا للمســـتويات املســـت ملة يف قرارلـــا  246/70املـــؤرخ
 23كــانون األول/ديســمر  ،2015مــأ مراعــاة جــدول األنصــبة املقــررة لعــاو  ،2016علــى
النحو املبع يف قرارلا  245/70املؤرخ  23كانون األول/ديسمر 2015؛
 - 17تقدددرر ي دددا أن ختصـــم ،وطقـــا ألح ـــاو قرارلـــا ( 973د  )10 -املـــؤرخ
 15كانون األول/ديسمر  ،1955من املبل املقسم بع الدول األع ـاء علـى النحـو املنصـوا
عليـــه يف ال قـــرة  16أعـــالص حصـــة كـــل منـ ـ ا يف رتـــيد تـــندو معادلـــة ال ـــرابب البـــال
 2 016 917دوالرا ،ويشمل اإليرادات املقدر أن تأيت من االقتطاعـات اإللزاميـة مـن مرتبـات
املـــو ع البال ـــة  1 571 309دوالرات واملواطـــق علي ـــا للبعثـــة ،وا صـــة التناســـبية البال ـــة
 335 008دوالرات مــن اإليــرادات املقــدر أن تــأيت مــن االقتطاعــات اإللزاميــة مــن مرتبــات
املــو ع واملواطــق علي ــا ســاب الــدعم ،وا صــة التناســبية البال ــة  69 108دوالرات مــن
اإليرادات املقدر أن تأيت من االقتطاعات اإللزامية مـن مرتبـات املـو ع واملواطـق علي ـا لقاعـدة
األمم املتحدة للوجستيات ،وا صة التناسـبية البال ـة  41 492دوالرا مـن اإليـرادات املقـدر أن
تأيت من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املو ع واملواطق علي ا ملركز اخلدمات اإلقليمي؛
 - 18تقددددرر كدددكل أن تقســـم بـــع الـــدول األع ـــاء مبلــ 1 051 461 400
دوالر لل تــــرة مــن  1اب/أ ســطس  2016إىل  30حزيران/يونيــه  ،2017مبعــدل رــ را
قدرص  95 587 400دوالر ،وطقا للمسـتويات املسـت ملة يف قرارلـا  ،246/70مـأ مراعـاة
جــدول األنصــبة املقــررة لعــامي  2016و  ،2017علــى النحــو املــبع يف قرارلــا ،245/70
رلنا باختاذ جملس األمن قرارا بتمديد والية البعثة؛
 - 19تقددرر أن ختصــم ،وطقــا ألح ــاو قرارلــا ( 973د  ،)10 -مــن املبلـ املقســم
بع الدول األع اء على النحو املنصوا عليه يف ال قرة  18أعالص حصة كـل منـ ا يف رتـيد
تـندو معادلــة ال ــرابب البــال  22 186 083دوالرا ،ويشـمل اإليــرادات املقــدر أن تــأيت
من االقتطاعات اإللزاميـة مـن مرتبـات املـو ع البال ـة  17 284 391دوالرا املواطـق علي ـا
للبعثـــة ،وا صــــة التناســــبية البال ــــة  3 685 092دوالرا مـــن اإليــــرادات املقــــدر أن تــــأيت
مــن االقتطاعــات اإللزاميــة مــن مرتبــات املــو ع واملواطــق علي ــا ســاب الــدعم ،وا صــة
التناســبية البال ــة  760 192دوالرا مــن اإليــرادات املقــدر أن تــأيت مــن االقتطاعــات اإللزاميــة
مــن مرتبــات املــو ع واملواطــق علي ــا لقاعــدة األمــم املتحــدة للوجســتيات ،وا صــة التناســبية
البال ــة  456 408دوالرات مــن اإليــرادات املقــدر أن تــأيت مــن االقتطاعــات اإللزاميــة مــن
مرتبات املو ع واملواطق علي ا ملركز اخلدمات اإلقليمي؛
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 - 20تقددرر ي ددا أن تــــاصم مــن املبل ـ املقســم بــع الــدول األع ــاء الــيت أوطــا
بالتزاماهتا املالية جتـاص البعثة على النحو املنصوا عليه يف ال قرة  16أعالص حصــة كل منـ ا يف
الرتــيد ا ــر واإليــرادات األ ــرى مببل ـ  84 763 300دوالر طيمــا يتعلــق بــال ترة املاليــة
املنت يــــة يف  30حزيران/يونيـــه  ،2015وطقـــا للمســـتويات املســـت ملة يف قرارلـــا 239/67
املؤرخ  24كانون األول/ديسمر  ،2012مـأ مراعـاة جـدول األنصـبة املقـررة لعـاو ،2015
على النحو املبع يف قرارلا  238/67املؤرخ  24كانون األول/ديسمر 2012؛
 - 21تقدرر ككل أن تــاصم مـن االلتزامـات ـا املســددة للـدول األع ـاء الـيت
مل تـ بالتزاماهتا املالية جتاص البعثة حصـة كل من ا يف الرتيـد ا ـر واإليـرادات األ ـرى مببلـ
 84 763 300دوالر طيما يتعلق بـال ترة املاليـة املنت يــة يف  30حزيران/يونيـه  ،2015وطقـا
للاطة املبينـة يف ال قرة  20أعالص؛
 - 22تقددددرر كدددكل أن خيصـــم النقصـــان البـــال  219 900دوالر يف اإليـــرادات
املقدر أن تأيت من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املو ع طيما يتعلـق بـال ترة املاليـة املنت يـة
يف  30حزيران/يونيــــه  2015مــن األرتــدة البال ــة  84 763 300دوالر املشــار إليـــ ا يف
ال قرتيـن  20و  21أعالص؛
 - 23تشدن علـى أنــه ال ينب ـي متويـل أا بعثــة
بعثات أ رى عاملة يف جمال ح السالو؛

ـ السـالو بــاقترام أمـوال مــن

 - 24تشدددج األمـــع العـــاو علـــى مواتـــلة اختـــاذ تـــدابا إضاطيــــة ل الـــة ســـالمة
وأمــن مجيــأ األطــراد املشــاركع يف البعثــة حتــا رعايــة األمــم املتحــدة ،مــأ مراعــاة أح ــاو
ال قرتع  5و  6من قرار جملس األمن  )2003( 1502املؤرخ  26اب/أ سطس 2003؛
 - 25تددنع إلـــى تقــدـ تبـــرعات للبعثــة ،نقـــدا ويف رـ ل ــدمات ولــوازو حت ــى
بقبول األمع العاو ،على أن تـدار الترعات ،حسب االقت ـاء ،وطقـا لإلجـراءات واملمارسـات
اليت أرست ا اجلمعية العامة؛
 - 26تقددرر أن تــدريف يف جــدول األعمــال املؤقــا لــدورهتا ا اديــة والســبعع البنــد
املعنون ”متويل بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان“.
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