األمــم املتحـدة

A/RES/73/272

الجمعية العامة

Distr.: General
3 January 2019

الدورة الثالثة والسبعون
البند  149من جدول األعمال

قرار اتخذته الجمعية العامة في  22كانون األول/ديسمبر 2018
[بناء على تقرير اللجنة اخلامسة

(])A/73/668

 - 272/73جدول األنصبة المقررة لقسمة نفقات عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم
إن الجمعية العامة،
إذ تش ي ي ي ي ييير إىل قراراهتا  235/55و  236/55املؤرخني  23كانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمر ،2000
و  256/58املؤرخ  23كانون األول/ديس ـ ـ ــمر  ،2003و  243/61املؤرخ  22كانون األول/ديس ـ ـ ــمر
 ،2006و  249/64املؤرخ  24كانون األول/ديس ـ ـ ــمر  ،2009و  239/67املؤرخ  24كانون األول/
ديسمر  ،2012و  246/70املؤرخ  23كانون األول/ديسمر ،2015
وإذ تؤك ييد مي ج ييدي ييد املبـ ــاد الواردة يف قراراهتـ ــا ( 1874دإ )4-املؤرخ  27حزيران/يوني ـ ـ
 ،1963و ( 3101د )28-املؤرخ  11كانون األول/ديسمر  ،1973و ،235/55
وإذ تشييير إىل طلبها إىل األمني العام يف الفقرة  15من قرارها  235/55أن يس ــت مش تل ـ يش
مستويات مسامهة الدول األعضاء يف عمليات حفظ السالم املبينة يف ذلك القرار مرة كش ثالث سنوات،
باالقرتان مع اســتعرا ــات جدول األنقــبة املقررة للميزانية العادية ،وفقا للمعايري املنقــول عليها يف ذلك
القرار ،وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية العامة،
وقد نظرت يف تقرير األمني العام عن تنفيذ القرارين  235/55و ،)1(236/55
 - 1تؤكد مي جديد أن حتديد جدول األنقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة املقررة لقسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمة نفقات عمليات األمم
املتحدة حلفظ السالم يظش من اختقال اجلمعية العامة؛
_________________
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 - 2تحيط علما بتقرير األمني العام( )1وبالتل ـ ـ ـ ـ ـ يش املس ـ ـ ـ ــت مش ملس ـ ـ ـ ــتويات املس ـ ـ ـ ــامهة يف
عمليات حفظ السالم للفرتة من عام  2019إىل عام  2021الوارد يف ذلك التقرير()2؛
-3
حلفظ السالم:

تؤكد مي جديد املباد العامة التالية اليت يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتند إليها ويش عمليات األمم املتحدة

ويش هذه العمليات مس ـ ـ ـ ــؤولية لاعية تتحملها ليع الدول األعض ـ ـ ـ ــاء يف األمم املتحدة،
(أ)
ومن مث فإن ت اليف عمليات حفظ الســالم نفقات للمنظمة يتعني أن تتحملها الدول األعضــاء وفقا للفقرة 2
من املادة  17من ميثاق األمم املتحدة؛
(ب) يلزم اختـاذ إجراء لتغطيــة النفقــات النــالـة عن هـذه العمليــات تلف عن اإلجراء املتبع
يف تغطية النفقات الناشئة يف إطار امليزانية العادية لألمم املتحدة؛
(ج) يف حني أن البلدان األكثر تقدما من الناحية االقتق ـ ـ ـ ــادية ت نها أن تقدم مس ـ ـ ـ ــامهات
أكر نسبيا يف عمليات حفظ السالم ،فإن قدرة البلدان األقش تقدما من الناحية االقتقادية على املسامهة
يف عمليات حفظ السالم اليت تنطوي على نفقات باهظة حمدودة نسبيا؛
(د) ينبغي مراعاة املســؤوليات اخلا ــة لألعضــاء الداجممني يف مل األمن عن ــون السـالم
واألمن فيما يتقش مبسامهاهتم يف ويش عمليات السالم واألمن؛
(هـ) ينبغي أن تويل اجلمعية العامة ،عندما تس ـ ـ ـ ــتدعي الظرو  ،اعتبارا خا ـ ـ ـ ــا حلالة الدول
األعضـ ـ ـ ــاء اليت تقع ـ ـ ـ ــحية لألحداث أو األعمال اليت تنلـ ـ ـ ــع مبوجبها عملية حلفظ السـ ـ ـ ــالم والدول اليت
تلرتك يف هذه األحداث أو األعمال بعي ش ش آخر؛
 - 4تؤكد مي جديد أيض ي ييا ـ ـ ــرورة أن تس ـ ـ ــتند معدالت األنق ـ ـ ــبة املقررة لتمويش عمليات
حفظ الس ـ ـ ــالم إىل جدول األنق ـ ـ ــبة املقررة للميزانية العادية لألمم املتحدة ،مع اتبا نظام مالجمم ش ـ ـ ــفا
للتسويات يقوم على أساس مستويات الدول األعضاء ويتسق مع املباد املبينة أعاله؛
 - 5تسلم بضرورة إ الح املنهجية احلالية لقسمة نفقات عمليات حفظ السالم ،وتود أن
تعاجل املسعلة على حنو فعال وعاجش؛
 - 6تؤكد مي جديد رورة أن يل ش األعضاء الداجممون يف مل األمن مستوى مستقال
وأن تقرر أنق ــبتهم مبعدل أعلى من املعدل املس ــتادم يف امليزانية العادية ،مبا يتفق مع مس ــؤولياهتم اخلا ــة
عن ون السالم واألمن؛
 - 7تؤكد مي جديد أيضي ييا أن األعض ـ ــاء الداجممني يف مل األمن يتحملون ،على أس ـ ــاس
تناسـ ــع ،ليع التافيضـ ــات النالة عن التسـ ــويات املطبقة على معدالت األنقـ ــبة املقررة للميزانية العادية
للدول األعضاء املقنفة من املستويات جيم إىل ياء؛
 - 8تؤكد مي جديد كذلك ــرورة أن ت ون البيانات اإلحقـ ـاجمية اليت تس ــتادم يف حتديد
معدالت األنقبة املقررة حلفظ السالم هي البيانات نفسها اليت تستادم يف إعداد جدول األنقبة املقررة
للميزانية العادية ،رهنا بعح ام هذا القرار؛
_________________

( )2املرجع نفس  ،املرفق الثاين.
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 - 9تؤكد مي جديد ـ ــرورة أن تدرج أقش البلدان منوا يف مس ـ ــتوى مس ـ ــتقش وأن نح أعلى
نسبة ختفيض متاحة يف إطار اجلدول؛
 - 10تؤكد مي جديد أيضييا قرار و ــع مس ــتويات للتافيض من أجش تيس ــري التنقش بني الفئات
على حنو تلقاجمي ت ن التنبؤ ب على أساس نقيب الفرد من الدخش القومي اإللايل للدول األعضاء؛
 - 11تقرر أن تستند معدالت األنقبة املقررة حلفظ السالم ،اعتبارا من  1كانون الثاين/يناير
 ،2019إىل املستويات العلرة للمسامهة واملعايري املبينة يف اجلدول أدناه:
املستوى املعيار

احلـد األدى بـدوالرات
ال ــواليـ ـ ــات امل ـت ـحـ ـ ــدة التافيض
(( )2021-2019بالنسبة املئوية)

ألف

األعضاء الداجممون يف مل األمن

باء

ليع الدول األعض ـ ــاء ،باس ـ ــتثناء الدول من املس ـ ــتويات أدناه ومن ال ينطبق
املستوى ألف
ال ينطبق
حسبما هو مدرج يف مرفق قرار اجلمعية العامة 235/55
الدول األعضـاء اليت يقش نقـيب الفرد من الدخش القومي اإللايل دون 20 952
فيها مبقدار مرتني عن املتوسـ ـ ـ ـ بالنسـ ـ ـ ــبة جلميع الدول األعضـ ـ ـ ــاء
(باستثناء الدول املسامهة من املستويات ألف وجيم وياء)
الدول األعضـاء اليت يقش نقـيب الفرد من الدخش القومي اإللايل دون 18 857
فيها مبقدار  1.8مرة عن املتوس ـ بالنســبة جلميع الدول األعضــاء
(باستثناء الدول املسامهة من املستويات ألف وجيم وياء)
الدول األعضـاء اليت يقش نقـيب الفرد من الدخش القومي اإللايل دون 16 762
فيها مبقدار  1.6مرة عن املتوس ـ بالنســبة جلميع الدول األعضــاء
(باستثناء الدول املسامهة من املستويات ألف وجيم وياء)
الدول األعضـاء اليت يقش نقـيب الفرد من الدخش القومي اإللايل دون 14 666
فيها مبقدار  1.4مرة عن املتوس ـ بالنســبة جلميع الدول األعضــاء
(باستثناء الدول املسامهة من املستويات ألف وجيم وياء)
الدول األعضـاء اليت يقش نقـيب الفرد من الدخش القومي اإللايل دون 12 571
فيها مبقدار  1.2مرة عن املتوس ـ بالنســبة جلميع الدول األعضــاء
(باستثناء الدول املسامهة من املستويات ألف وجيم وياء)
الدول األعضـاء اليت يقش نقـيب الفرد من الدخش القومي اإللايل دون 10 476
فيها عن املتوس ـ بالنســبة جلميع الدول األعضــاء (باســتثناء الدول
املسامهة من املستويات ألف وجيم وياء)
أقش البلدان منوا (باستثناء الدول املسامهة من املستويني ألف وجيم) ال ينطبق

جيم
دال
هاء
واو
زاي
حاء
طاء
ياء

ال ينطبق

أعلى من املعـ ـ ــدل
العادي
فر
7.5
20
40
60
70
( 80أو  70على
أساس طوعي)(أ)
80
90

(أ) تستفيد الدول األعضاء املدرجة يف املستوى حاء* من ختفيض بنسبة  70يف املاجمة.

 - 12تشي ييج الدول األعض ـ ــاء يف األمم املتحدة املدرجة يف ليع املس ـ ــتويات على أن تنتقش
طوعا إىل مستوى أعلى للمسامهة؛
 - 13ترحب م التقدير بالتزام دول أعضـ ـ ـ ـ ـ ــاء معينة بعن تسـ ـ ـ ـ ـ ــاهم طوعا يف عمليات حفظ
السالم مبعدل أعلى من املعدل املطلوب منها بناء على نقيب الفرد من الدخش فيها؛
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 - 14تشييير إىل قرارها القا ــي بعن ،وز ،يف أي وقت خالل فرتة اجلدول ،ألي دولة عضــو
أن تتعهد طوعا باملس ــامهة مبعدل أعلى من معدل مس ــامهتها احلايل بإبالغ اجلمعية العامة عن طريق األمني
العام ،وبعن للجمعية أن حتي علما بذلك القرار؛
 - 15ترحب بتعهد الرتغال طوعاً بالبقاء يف املستوى باء؛

 - 16تؤكد مي جديد أن س ــيحدد للدول األعض ــاء أقش مس ــتوى للمس ــامهة ينطبق عليها مع
أعلى نسبة للتافيض ،ما مل ت ن قد قررت االنتقال إىل مستوى أعلى؛
 - 17تؤكد مي جديد أيض ي ي ييا أن يتعني لتحديد أهلية الدول األعض ـ ـ ـ ــاء للمس ـ ـ ـ ــامهة يف إطار
مس ــتويات معينة خالل فرتة اجلدول  2021-2019أن ي ون متوسـ ـ نق ــيب الفرد من الدخش القومي
اإللايل جلميع الدول األعض ـ ــاء  10 476دوالرا من دوالرات الواليات املتحدة وأن ي ون نق ـ ــيب الفرد
من الدخش القومي اإللايل للدول األعضاء هو متوس أرقام الفرتة من عام  2011إىل عام 2016؛
 - 18تؤكد مي جديد كذلك أن ســتطبق فرتات انتقالية مدهتا ســنتان على البلدان اليت تنتقش
إىل أعلى مبقدار مس ــتويني ،وس ــتطبق فرتات انتقالية مدهتا ثالث س ــنوات على البلدان اليت تنتقش إىل أعلى
مبقدار ثالثة مستويات أو أكثر ،دون اإلخالل بالفقرة  16أعاله؛
 - 19تؤكد مي جديد أن عمليات االنتقال املذكورة أعاله ســتتم وفقا لزيادات متســاوية على
مدار الفرتة االنتقالية ،على النحو املبني أعاله؛
 - 20تقر التل ـ ـ ـ يش املس ـ ــت مش للمس ـ ــتويات اليت س ـ ــتطبق يف تس ـ ــوية املعدالت املعتمدة يف
جدول امليزانية العادية لتحديد معدالت األنق ــبة املقررة للدول األعض ــاء يف عمليات حفظ الس ــالم للفرتة
من عام  2019إىل عام )3(2021؛
 - 21تطلب إىل األمني العام أن يوا ــش اس ــت مال تلـ ـ يش املس ــتويات املبينة أعاله مرة كش
ثالث ســنوات ،باالقرتان مع اســتعرا ــات جدول األنقــبة املقررة للميزانية العادية ،وفقا للمعايري املنقــول
عليها أعاله ،وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية العامة؛
 - 22تقرر اســتعراه هي ش مســتويات جدول األنقــبة املقررة لقســمة نفقات عمليات األمم
املتحدة حلفظ السالم يف دورهتا السادسة والسبعني.

اجللسة العامة 65
 22كانون األول/ديسمر 2018

_________________
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