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متويل قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي
إن اجلمعية العامة،
وقددن رت د يف تقريــرا األمــع العــام عــن متويــل قــوة األمــم املتحــدة األمنيــة املؤقتــة
ألبيي( )1ويف تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية ذا الصلة باملوضوع(،)2
وإذ تشري إىل قرار جملس األمـن  )2011( 1990املـؤر  27حزيران/يونيـ 2011
ال ـ ا شنشــل امبلــس قوجب ـ قــوة األمــم املتحــدة األمنيــة املؤقتــة ألبيــي ل تــرة مــد ا ســتة ش ـ ر
والقرارات الالحقة اليت مـدد امبلـس قوجبـ ا واليـة القـوة ،و ارقـا القـرار )2016( 2287
املؤر  12شيار/مايو  2016ال ا مـدد امبلـس قوجبـ واليـة القـوة حـ  15تشـرين الاـا /
نوفمرب ،2016
وإذ تشدددري ا دددا إىل قرارقـــا  241/66شلـــمل املـــؤر  24كـــانون األول/ديســـمرب
 2011املتعلق بتمويل القوة وقرارا ا الالحقة املتخ ة هب ا الشـلن ،و ارقـا القـرار 294/69
املؤر  25حزيران/يوني ،2015
__________
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وإذ تعين تأكين املبادئ العامة الـيت يسـتند إلي ـا متويـل عمليـات األمـم املتحـدة ـ
الســـالم ،بصـــيات ا الـــيت نصـــل علي ـــا قـــرارات اجلمعيـــة العامـــة ( 1874دإ )4-املـــؤر
 27حزيران/يونيـ ـ  1963و ( 3101د )28-املـــؤر  11كـــانون األول/ديســـمرب 1973
و  235/55املؤر  23كانون األول/ديسمرب ،2000
وإدراكا من ا لضـرورة تزويـد القـوة بـاملوارد املاليـة الالتمـة لتممينـ ا مـن االضـ الع
قسؤوليا ا قوجب قرارات جملس األمن ذات الصلة،
 - 1تطلد إىل األمــع العــام شن يع ــد إىل رئــيس البعاــة ق مــة تــياغة مقترحــات
للميزانيــة املقبلــة علــت قــو يت ــق متامــا م ـ شحمــام قــرارات اجلمعيــة العامــة  296/59املــؤر
 22حزيران/يونيـــ ـ  2005و  266/60املـــــؤر  30حزيران/يونيـــ ـ  2006و 276/61
املـــــــؤر  29حزيران/يونيـــــ ـ  2007و  269/64املـــــــؤر  24حزيران/يونيـــــ ـ 2010
و  289/65املــؤر  30حزيران/يوني ـ  2011و  264/66املــؤر  21حزيران/يوني ـ 2012
و  307/69املــــــــؤر  25حزيران/يونيــــــ ـ  2015و  __/70املــــــــؤر ____ 2016
والقرارات األارى املتخ ة يف ق ا الصدد؛
 - 2حتيط علمدا حبالـة اال ـتراكات املقدمـة إىل قـوة األمـم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة
ألبيـــي حـــ  30نيســـان/شبريل  ،2016قـــا يف ذلـــ اال ـــتراكات غـــري املســـددة البالاـــة
 52.3مليــون دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة ،الــيت متاــل قــو  4يف املائــة مــن جممــوع
اال تراكات املقررة ،وتالحـ م القلـق شن  57دولـة فقـم مـن الـدول األعضـاس قـد سـددت
ا ــتراكا ا املقــررة بالمامــل ،وعـــد لي ـ الــدول األعضــاس األاــرى ،وال ســيما الــدول الــيت
علي ا متلارات ،علت شن تم ل دف ا تراكا ا املقررة غري املسـددة؛
 - 3تع ب عن تقن ها للدول األعضاس اليت سددت ا تراكا ا املقـررة بالمامـل،
وعد لي الـدول األعضـاس األاـرى علـت بـ ل كـل ج ـد امـن لم الـة تسـديد ا ـتراكا ا
املقررة للقوة بالمامل؛
 - 4تع ب عدن القلد إتاس ا الـة املاليـة املتعلقـة بلنشـ ة ح ـ السـالم ،وةاتـة
فيما يتصل بتسديد التماليمل للدول املسـاةة بقـوات الـيت تتحمـل شعبـاس إضـافية بسـبب تـلار
الدول األعضاس يف دف شنصبت ا املقررة؛
 - 5تشددند علــت ضــرورة شن تعامــل لي ـ بعاــات ح ـ الســالم املقبلــة وا اليــة
معاملة متساوية ال متييز في ا فيما يتعلق بالترتيبات املالية واإلدارية؛
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 - 6تشند ا ا علت وجوب تزويد ليـ بعاـات ح ـ السـالم بـاملوارد المافيـة
كي يض ل كل من ا بواليت ب عالية وك اسة؛
 - 7تطل إىل األمع العام ك الـة شن توضـ امليزانيـات املقترحـة لعمليـات ح ـ
السالم استنادا إىل الوالية التشريعية لمل من ا؛
 - 8تقدد االســتنتاجات والتوتــيات الــواردة يف تقريــر اللجنــة االستشــارية لشــؤون
اإلدارة وامليزانية( ،)2رقنا بلحمام ق ا القرار ،وت لب إىل األمع العام شن يم ل تن ي قا بالمامل؛
 - 9تع ب عن القلد إتاس ارت ـاع معـدل الشـواغر يف القـوة ،وت لـب إىل األمـع
العام شن يتخ التدابري املناسبة لم الة إمتام التوظيمل علت سبيل األولويـة وشن يقـدم تقريـرا عـن
ذل يف سياق مشروع امليزانية املقبل املقدم من ؛
 - 10حتيط علما بال قرة  29من تقريـر اللجنـة االستشـارية( ،)2وتقـرر عـدم إنشـاس
وظي ة وطنية واحدة من فئة اخلدمات العامة يف قسم السلوك واالنضباط؛
 - 11تطل إىل األمع العام شن يب ل كل ج د امن لم الـة إاـات ليـ مشـاري
التشييد يف موعدقا املقرر واستمرار اض الع املقر برقابة فعالة؛
 - 12تطل ا ا إىل األمع العام شن يم ل التن ي التام لألحمـام ذات الصـلة مـن
قرارا ــــــــــــــــــا  296/59و  266/60و  276/61و  269/64و  289/65و 264/66
و  307/69و __/70؛
 - 13تطلد كد ل إىل األمــع العــام شن يتخ ـ ليـ اإلجــراسات الالتمــة لم الــة
إدارة القوة بلقصت قدر من الم اسة واالقتصاد؛
تقرير شداس امليزانية لل ترة من  1متوت/يولي  2014إىل  30حزيران/يوني 2015
 - 14حتيط علما بتقرير األمع العام عن شداس ميزانية القوة لل تـرة مـن  1متوت/يوليـ
 2014إىل  30حزيران/يوني )3(2015؛
تقديرات امليزانية لل ترة من  1متوت/يولي  2016إىل  30حزيران/يوني 2017
 - 15تُقددد ر شن تعتمــد للحســاب اخلــا لقــوة األمــم املتحــدة األمنيــة املؤقتــة ألبيــي
مبلــــ ـ  284 829 800دوالر لل تــــــرة مــــــن  1متوت/يوليــــ ـ  2016إىل  30حزيــــــران/
__________
(.A/70/574 )3
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يونيـــ ـ  ،2017يشـــــمل مبلـــ ـ  268 624 600دوالر لإلن ـــــاق علـــــت القـــــوة ،ومبلـــ ـ
 11 665 900دوالر ســاب دعــم عمليــات ح ـ الســالم ،ومبل ـ  2 832 700دوالر
لقاعدة األمم املتحـدة للوجسـتيات يف برينـديزا ،إي اليـا ،ومبلـ  1 706 600دوالر ملركـز
اخلدمات اإلقليمي يف عنتييب ،شوغندا؛
متويل االعتماد
 - 16تُقد ر شن تقسم بـع الـدول األعضـاس مبلـ  106 811 175دوالرا لل تـــرة
من  1متوت/يولي إىل  15تشرين الاا /نوفمرب  ،2016وفقًا للمستويات املسـتمملة يف قرارقـا
 246/70املؤر  23كانون األول/ديسمرب  ،2015م مراعاة جدول األنصبة املقـررة لعـام
 ،2016علت النحو املبع يف قرارقا  245/70املؤر  23كانون األول/ديسمرب 2015؛
 - 17تُقدددد ر ا ددددا شن ختصــــم ،وفقـــاً ألحمــــام قرارقــــا ( 973د )10-املــــؤر
 15كـانون األول/ديسـمرب  ،1955مــن املبلـ املقسـم فيمــا بـع الـدول األعضــاس علـت النحــو
املنصــو عليـ يف ال قــرة  16شعــال  ،حصــة كــل منـ ا يف رتــيد تــندوق معادلــة الضـرائب
البال  1 358 586دوالرا ،ويشمل اإليرادات املقدرة من االقت اعات اإللزامية مـن مرتبـات
املــــوظ ع البالاــــة  860 625دوالرا واملوافــــق علي ــــا للقــــوة ،وا صــــة التناســــبية البالاــــة
 374 362دوالرا مــن اإليــرادات املقــدرة مــن االقت اعــات اإللزاميــة مــن مرتبــات املــوظ ع
واملوافــق علي ــا ســاب الــدعم ،وا صــة التناســبية البالاــة  77 212دوالرا مــن اإليــرادات
املقدرة من االقت اعات اإللزاميـة مـن مرتبـات املـوظ ع واملوافـق علي ـا لقاعـدة األمـم املتحـدة
للوجســــتيات ،وا صــــة التناســــبية البالاــــة  46 387دوالرا مــــن اإليــــرادات املقــــدرة مــــن
االقت اعات اإللزامية من مرتبات املوظ ع واملوافق علي ا ملركز اخلدمات اإلقليمي؛
 - 18تقدددد ر كد د ل شن تقســـم بـــع الـــدول األعضـــاس مبلـــــــ 178 018 625
دوالرا لل تــرة مــن  16تشــرين الاــا /نوفمرب  2016إىل  30حزيران/يوني ـ  ،2017قعــدل
را قدر  23 735 817دوالرا ،وفقا للمسـتويات املسـتمملة فـــي قــــرارقا ،246/70
م مراعاة جدول األنصبة املقررة لعـامي  2016و  ،2017علـت النحـو املـبع فــــي قــــرارقا
 ،245/70رقنا بقرار يتخ جملس األمن لتمديد والية القوة؛
 - 19تُقددد ر شن ختصــم ،وفق ـاً ألحمــام قرارقــا ( 973د ،)10-مــن املبل ـ املقســم
فيما بع الدول األعضاس علت النحو املنصو علي يف ال قـرة  18شعـال  ،حصـة كـل منـ ا يف
رتيد تندوق معادلة الضرائب البال  2 264 314دوالرا ،ويشـمل اإليـرادات املقـدرة مـن
االقت اعات اإللزامية من مرتبات املوظ ع البالاة  1 434 375دوالرا واملوافق علي ا للقـوة،
4/5

16-09733

A/C.5/70/L.39

وا صة التناسبية البالاـة  623 938دوالرا مـن اإليـرادات املقـدرة مـن االقت اعـات اإللزاميـة
مــن مرتبــات املــوظ ع واملوافــق علي ــا ســاب الــدعم ،وا صــة التناســبية البالاــة 128 688
دوالرا من اإليرادات املقـدرة مـن االقت اعـات اإللزاميـة مـن مرتبـات املـوظ ع واملوافـق علي ـا
لقاعدة األمم املتحدة للوجستيات ،وا صـة التناسـبية البالاـة  77 313دوالرا مـن اإليـرادات
املقدرة من االقت اعات اإللزامية من مرتبات املوظ ع واملوافق علي ا ملركز اخلدمات اإلقليمي؛
 - 20تق د ر ا ددا شن تــــخصم مــن املبل ـ املقســم بــع الــدول األعضــاس الــيت شوفــل
بالتزاما ا املالية جتـا القوة علت النحـو املنصـو عليـ يف ال قـرة  16شعـال حصـــة كـل منـ ا
فــي الرتيد ا ر واإليرادات األارى البالاة  27 939 400دوالر فيما يتعلـق بـال ترة املاليـة
املنت يــــة يف  30حزيران/يونيــ  ،2015وفقـــا للمســـتويات املســـتمملة يف قرارقـــا 239/67
املؤر  24كانون األول/ديسمرب  ،2012مـ مراعـاة جـدول األنصـبة املقـررة لعـام ،2015
علت النحـو املبع يف قرارقا  238/67املؤر  24كانون األول/ديسمرب 2012؛
 - 21تق د ر ك د ل شن ختصــم مــن االلتزامــات غــري املســددة للــدول األعضــاس الــيت
مل تمل بالتزاما ا املالية جتا القوة حصة كل منـ ا يف الرتـيد ا ـر واإليـرادات األاـرى البـال
جمموع مــا  27 939 400دوالرا فيمــا يتعلــق بــال ترة املاليــة املنت يــة يف  30حزيران/يونيــ
 ،2015وفقا للخ ة املبينة يف ال قرة  20شعال ؛
 - 22تقددد ر شن خيصـــم النقصـــان البـــال  27 600دوالر يف اإليـــرادات املقـــدرة مـــن
االقت اعات اإللزامية من مرتبات املوظ ع يف ما يتعلق بال ترة املنت يـة يف  30حزيـران /يونيـ 2015
من األرتدة البالاة  27 939 400دوالر املشار إلي ا يف ال قرتع  20و  21شعال ؛
 - 23تشند علت وجوب عـدم متويـل شا بعاـة
السالم؛
بعاات عاملة شارى

ـ السـالم بـاقترال شمـوال مـن

 - 24تُشج ع األمع العـام علـت مواتـلة اختـاذ تـدابري إضافيــة لم الـة سـالمة وشمـن
ليـ األفــراد املشـــاركع يف القــوة عــل رعايـــة األمــم املتحــدة ،مـ مراعــاة شحمــام ال قــرتع
 5و  6من قرار جملس األمن  )2003( 1502املؤر  26ب/شغس س 2003؛
 - 25تددنع إىل تقــدت تربعــات للقــوة ،نقــدا ويف ــمل اــدمات ولــواتم يقبل ـ ا
األمع العـام ،علـت شن تـدار التربعـات ،حسـب االقتضـاس ،وفقـا لإلجـراسات واملمارسـات الـيت
شرست ا اجلمعية العامة؛
 - 26تُقد ر شن تُـدر يف جـدول األعمـال املؤقـل لـدور ا ا اديـة والسـبعع البنـد
املعنون ”متويل قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي“.
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