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التقرير اخلامس املقدم من األمني العام عمـ بـالققرة  8مـن قـرا جملـس
األمن )2010 ( 1958
أوال  -مقدمة
 - 1يُقــدم ه ـ ا التقريــر عم ـ ً بــالققرة  8مــن قــرا جملــس األمــن  )2010( 1958ال ـ
طلـ فيـ اجمللــس مــي أن أوافيـ ســياياً بتقريــر يتيــاو بالتحليـ ألوجـ االســتعما واإلنقــا
حلاسايْ الضمان املشا إليهما يف الققـريني  4و  5مـن القـرا علـ أن يًقـدم التقريـر األو يف
ماعد أقصاه  31آذا /ما س  2012وأن يُقـدم التقريـر اليـهاي بعـد ث ثـة أشـهر مـن حتايـ
أ أمــاا متبقيــة حمــتق هبــا لألغــرا املبييــة يف الققــريني  4و  5إىل حكامــة العــرا لــا
 31كانان األو /دياسمرب  2016ما مل يأذن اجمللس خب ف ذلك.
 - 2لقــد دأب ـ ُ يف األعــاام الاســابقة ابتــدا مــن عــام  2012عل ـ يقــدم يقــا ير ســياية
إليكم يف ماعد أقصـاه  31آذا /مـا س مشـقاعة بتحليـ ألوجـ االسـتعما واإلنقـا للعـام
القايــ وهــا يــا ي إققــا احلاســابا الاســياية لألمــم املتحــدة .غــ أن إققــا حاســابا
عام  2015يأخر وبالتشاو مع جملس مراجع احلاسابا مُدد املهلة الزميية إلعـداد كـ
البيانــا املاليــة املتعلقــة بالاســية امليتهيــة يف  31كــانان األو /دياســمرب  2015إىل هنايــة أيــا /
مايا  .2016وعلي وكما ها مبني يف ساليت املؤ خة  22آذا /ما س  2016أقـدم إلـيكم
التقرير يف ه ا الاق .

ثانيا  -معلاما أساسية
 - 3عمــ ً بــالققريني  4و  5مــن القــرا  )2010( 1958حالــ األمانــة العامــة مــن
حاساب العـرا ( :أ) (مبلـ  20مليـان دوال إىل حاسـاب ضـمان الشـؤون اإلدا يـة لياسـتعم
حصراً لتغطية مصروفا األمم املتحدة املتصلة باإلهنا امليظَّم لألنشطة املتبقية يف إطـا برنـام
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اليقط مقاب الغـ ا مبـا يف ذلـك دعـم امليظمـة لتحقيقـا الـدو األعضـا وإجـرا ا الـدو
األعضا ذا الصلة بالربنام ومصروفا مكت املياسق الرفيع املاسـتا امليشـأ عمـ بقـرا
جملـــــس األمـــــن )1999( 1284؛ و (ب) مبلـــ ـ  131مليـــــان دوال حلاســـــاب ضـــــمان
التعايضا لغر قيام حكامـة العـرا بتـاف يعايضـا لألمـم املتحـدة وممثليهـا ووك يهـا
والشركا املاستقلة املتعاقدة معها.

ثالثاً  -حاساب ضمان الشؤون اإلدا ية
 - 4أود أن أبل أعضا جملس األمن بأن األنشطة املضطلع هبا واملمالة علـ اليحـا الـاا د
يف الققـــرة  4مـــن القـــرا  )2010( 1958خـ ـ القتـــرة املمتـــدة مـــن  1كـــانان الثـــا /
يياير  2014إىل  31كانان األو /دياسـمرب  2015أد إىل نققـا يبلـ  640 000دوال
لألنشطة املتصلة باإلهنا امليظَّم لألنشطة املتبقية من برنام اليقط مقاب الغ ا .

ابعا  -حاساب ضمان التعايضا
 - 5أود أن أبل أعضا جملس األمـن أنـ مل يُتَكبـد حـ يا خيـ نققـا فيمـا يتعلـق بـاملبل
املشا إلي يف الققرة  5من القرا .)2010( 1958
 - 6وبعـــــد يقريـــــر األخـــــ إىل جملـــــس األمـــــن املـــــؤ  24آذا /مـــــا س 2015
( )S/2015/208اجتمعــ األمانـــة العامـــة مـــع حكامـــة العـــرا للتقـــاو بشـــأن االيقاقـــا
التيقي يـة حاسـ مـا هــا ميصـا عليـ يف الققـرة  7مــن القـرا  .)2010( 1958ويف هـ ا
الصدد ياسر أن أبلغكم بأن يقدما كب ا أُحرزَ بشأن املاساي العالقة .وأعتزم أن أبل اجمللـس
بإحراز مزيد من التقدم.
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