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 الدورة الثانية والسبعون
 من جدول األعمال 159البند 

   
بعثللة امما المدةللدة المدةللامتللة المدعللدلة امبعللال لدة ي  ا  للللللللللد  ار تمويلل    

 مالي في
  

 ت  ي  التجنة الخامسة   
 )املكسيك(غار يا  ندا : السيد فيلييب املقرِّر

  
 م دمة -أو   

، قررت اجلمةيل الةامل، بناًء على 2017أيل ل/ســـبتم   15يف اجللســـل الةامل اليا يل املةق يفة يف  - 1
مت يــب بةيــل األمم املتحــدة املتكــاملــل املتةــديفة األبةــايف لتحقي  ”ت صـــــــــــــــيــل املكتــع، أ  تــدر  البنــد املةن   

 اللجنل اخلامسل.  يف جدول أعمال يفورهتا اليا يل والسبةني وأ  حتيله إىل“ االستقرار يف مايل
 أيار/ماي   8املةق يفتني ي َمي  48و  36و ظرت اللجنل اخلامســــــــــــــل يف ستا البند يف جلســــــــــــــتي ا  - 2
. وتريف البيا ات اليت أيفيل هبا واملالحظات اليت ُأبديت خالل  ظر اللجنل يف البند 2018مت ز/ي ليه  5 و

 . (1)يف احملضرين امل جزين ذَوي الصلل
 ا البند، كا ت ال ثائ  التاليل مةروضًل على اللجنل:وللنظر يف ست - 3

تقرير األمني الةام عن أيفاء ميزا يل بةيل األمم املتحدة املتكاملل املتةديفة األبةايف لتحقي   )أ( 
 (؛A/72/663) 2017حزيرا /ي  يه  30إىل  2016مت ز/ي ليه  1االستقرار يف مايل للفرتة من 

تقرير األمني الةـــام عن ميزا يـــل بةيـــل األمم املتحـــدة املتكـــاملـــل املتةـــديفة األبةـــايف لتحقي   )ب( 
 (؛A/72/746) 2019حزيرا /ي  يه  30إىل  2018مت ز/ي ليه  1االستقرار يف مايل للفرتة من 

 (.A/72/789/Add.14االستشاريل لشؤو  اإليفارة وامليزا يل ذو الصلل )تقرير اللجنل  ) ( 
__________ 

 (1) A/C.5/72/SR.36  وA/C.5/72/SR.48. 

https://undocs.org/ar/A/72/663
https://undocs.org/ar/A/72/746
https://undocs.org/ar/A/72/789/Add.14
https://undocs.org/ar/A/C.5/72/SR.36
https://undocs.org/ar/A/C.5/72/SR.48
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  A/C.5/72/L.40 النظ  في مش وع ال  ار -ثانيا  

مت ز/ي ليه، مشــــــــــــرون قرار بةن ا   5املةق يفة يف  48كا  مةروضــــــــــــاً على اللجنل، يف جلســــــــــــت ا  - 4
(، A/C.5/72/L.40“ )مت يب بةيل األمم املتحدة املتكاملل املتةديفة األبةايف لتحقي  االســـــــــــــــتقرار يف مايل”

 يا،  ائبل رئيس اللجنل.قدمه رئيس اللجنل بةد مشاورات غري رمسيل ت لت تنسيق ا مميلل التف
بدو  تصــــــــ يت )ا ظر  A/C.5/72/L.40ويف اجللســــــــل  فســــــــ ا، اعتمدت اللجنل مشــــــــرون القرار  - 5

 (.6 الفقرة
  

https://undocs.org/ar/A/C.5/72/L.40
https://undocs.org/ar/A/C.5/72/L.40
https://undocs.org/ar/A/C.5/72/L.40
https://undocs.org/ar/A/C.5/72/L.40
https://undocs.org/ar/A/C.5/72/L.40
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 توصية التجنة الخامسة  -ثالثا  
 اجلمةيَل الةامل باعتمايف مشرون القرار التايل:ت صي اللجنُل اخلامسل  - 6
 

 تموي  بعثة امما المدةدة المدةامتة المدعدلة امبعال لدة ي  ا  د  ار في مالي   
 

 ،إن الجمعية العامة 
يف تقرير األمني الةام عن مت يب بةيل األمم املتحدة املتكاملل املتةديفة األبةايف لتحقي   وقد نظ ت 

 ،(2)ويف التقرير ذي الصلل للجنل االستشاريل لشؤو  اإليفارة وامليزا يل (1)يلاالستقرار يف ما
، التي أ شأ 2013 يسا /أبريب  25املؤرخ  (2013) 2100إىل قرار جملس األمن  وإذ تشي  

األبةـــــايف لتحقي  االســـــــــــــــتقرار يف مـــــايل اعتبـــــارا من بـــــه اعلس بةيـــــل األمم املتحـــــدة املتكـــــاملـــــل املتةـــــديفة 
، وقّرر مب جبه  قب الصالحيات من بةيل الدعم الدوليل يف مايل بقيايفة أفريقيل إىل 2013 يسا /أبريب  25

 2013مت ز/ي ليه  1بةيل األمم املتحدة املتكاملل املتةديفة األبةايف لتحقي  االســـــــــــــــتقرار يف مايل اعتبارا من 
شـــــــــــــــ را، وإىل القرارات الالحقــــل اليت مــــّديف هبــــا اعلس واليــــل البةيــــل، و خرســــا  12هتــــا ولفرتة أوليــــل مــــد

، الـــتي مـــديف اعلس مب جبـــه واليـــل البةيـــل ح  2017حزيرا /ي  يـــه  29املؤرخ  (2017) 2364 القرار
 ، 2018حزيرا /ي  يه  30

املتةل  بتم يب البةيل  2013حزيرا /ي  يه  28املؤرخ  67/286إىل قرارسا  أيضلللللللللاوإذ تشلللللللللي   
  ،2017حزيرا /ي  يه  30املؤرخ  71/305وقراراهتا الالحقل يف ستا الشأ ، و خرسا القرار 

املبايفئ الةامل اليت يســـــــــــتند إلي ا مت يب عمليات األمم املتحدة  ف  الســـــــــــالم،  وإذ تعيد تأكيد 
( املؤرخ 28-)يف 3101و  1963حزيرا /ي  يه  27( املــؤرخ 4-)يفإ 1874حسبما  صت علي ا قراراهتا 

 ، 2000كا    األول/يفيسم    23املؤرخ  55/235و  1973كا    األول/يفيسم    11
 الت عات اليت ُقدِّمت للبةيل،  وإذ تالحظ مع الد دي  
ضـــــــــــــرورة تزويد البةيل بامل اريف املاليل الالزمل لتمكين ا من االضـــــــــــــ الن  وإذ تضللللللللللع في ا دبار ا 

 مبسؤولياهتا مب جع قرارات جملس األمن املتختة يف ستا الصديف، 
ياغل مقرتحات للميزا يل  إىل تطتب - 1  األمني الةام أ  ية د إىل رئيس البةيل مب مل صـــــــــــــــ

 60/266و  2005حزيرا /ي  يــه  22املؤرخ  59/296املقبلــل على    يتف  متــامــاً مم أحكــام قراراهتــا 
 64/269و  2007حـــزيـــرا /يـــ  ـــيــــــــه  29املـــؤرخ  61/276و  2006حـــزيـــرا /يـــ  ـــيــــــــه  30املـــؤرخ 
ـــيــــــــه 24 املـــؤرخ ـــ   ـــيــــــــه  30املـــؤرخ  65/289و  2010 حـــزيـــرا /ي ـــ    66/264و  2011حـــزيـــرا /ي
ـــيــــــــه  21 املـــؤرخ ـــ   ـــيــــــــه  25املـــؤرخ  69/307و  2012حـــزيـــرا /ي ـــ    70/286و  2015حـــزيـــرا /ي
 والقرارات األخرى ذات الصلل؛  2016حزيرا /ي  يه  17 املؤرخ

حبالل االشــرتاكات املقدمل إىل بةيل األمم املتحدة املتكاملل املتةديفة األبةايف  تةيط  تما - 2 
يف ذلك االشـــــــرتاكات غري املســـــــديفة البال ل ، مبا 2018 يســـــــا /أبريب  30لتحقي  االســـــــتقرار يف مايل يف 

__________ 

 (1) A/72/663  وA/72/746. 
 (2) A/72/789/Add.14. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2364(2017)
https://undocs.org/ar/A/RES/67/286
https://undocs.org/ar/A/RES/67/286
https://undocs.org/ar/A/RES/71/305
https://undocs.org/ar/A/RES/71/305
https://undocs.org/ar/A/RES/55/235
https://undocs.org/ar/A/RES/55/235
https://undocs.org/ar/A/RES/59/296
https://undocs.org/ar/A/RES/59/296
https://undocs.org/ar/A/RES/60/266
https://undocs.org/ar/A/RES/60/266
https://undocs.org/ar/A/RES/61/276
https://undocs.org/ar/A/RES/61/276
https://undocs.org/ar/A/RES/64/269
https://undocs.org/ar/A/RES/64/269
https://undocs.org/ar/A/RES/65/289
https://undocs.org/ar/A/RES/65/289
https://undocs.org/ar/A/RES/66/264
https://undocs.org/ar/A/RES/66/264
https://undocs.org/ar/A/RES/69/307
https://undocs.org/ar/A/RES/69/307
https://undocs.org/ar/A/RES/70/286
https://undocs.org/ar/A/RES/70/286
https://undocs.org/ar/A/72/663
https://undocs.org/ar/A/72/746
https://undocs.org/ar/A/72/789/Add.14
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يف املائل من جمم ن االشــــــــرتاكات  2.2ملي   يفوالر من يفوالرات ال اليات املتحدة اليت متيب     102.1
يفولل فقط من الدول األعضـــاء قد ســـديفت اشـــرتاكاهتا املقررة بالكامب،  93املقررة، وتالح  مم القل  أ  

وال سيما الدول اليت علي ا متأخرات، على أ  تكفب يففم اشرتاكاهتا  وحتث مجيم الدول األعضاء األخرى،
 املقررة غري املسديفة؛ 

للدول األعضـــــــاء اليت ســـــــديفت اشـــــــرتاكاهتا املقررة بالكامب، وحتث  تع ب  ن ت دي  ا - 3 
  مجيم الدول األعضاء األخرى على بتل كب ج د ممكن لكفالل تسديد اشرتاكاهتا املقررة للبةيل بالكامب؛

إزاء ا الل املاليل املتةلقل بأ شـــ ل حف  الســـالم، وياصـــل فيما يتصــب  تع ب  ن ال ت  - 4 
بتسديد التكاليف للدول املسامهل بق ات اليت تتحمب أعباء إضافيل بسبع تأخر بةض الدول األعضاء يف 

 يففم أ صبت ا املقررة؛ 
قبلل وا اليل مةاملل متساويل على ضرورة أ  تُةاَمب مجيم بةيات حف  السالم امل تشدل - 5 

 ال متييز في ا فيما يتةل  بالرتتيبات املاليل واإليفاريل؛ 
على ضرورة تزويد مجيم بةيات حف  السالم بامل اريف الكافيل لكي تض لم  تشدل أيضا - 6 

 كب من ا ب اليت ا بفةاليل وكفاءة؛ 
حل  ف  الســـــالم على أســـــا  إىل األمني الةام كفالل أ  ت ضـــــم امليزا يات املقرت  تطتب - 7 

 ال اليل التشريةيل لكب من ا؛ 
االســـــــتنتاجات والت صـــــــيات ال اريفة يف تقرير اللجنل االســـــــتشـــــــاريل لشـــــــؤو  اإليفارة  تؤيد - 8 
 ، رسناً بأحكام ستا القرار، وت لع إىل األمني الةام أ  يكفب تنفيتسا بالكامب؛ (2)وامليزا يل

 يفوالر للةمليات اجل يل من امل اريف اإلمجاليل للبةيل؛  165 422 100ختصيص مبلغ  ت  ر - 9 
بضـرورة حتسـني ال عي باألوضـان السـائدة، وت لع يف ستا الصـديف إىل األمني الةام  ت   - 10 

م اصـــــلل تةزيز التدابري الراميل إىل ضـــــما  ســـــالمل وأمن م سفي البةيل، وال ســـــيما األفرايف النظاميني، و ايل 
 املد يني على النح  الصاريف به تكليف؛

لدعم الكايف واملناســـــــــــــــع من حيث ت قيته األمهيل البال ل اليت يكتســـــــــــــــي ا ت فري ا تؤكد - 11 
للةمليل اال تخابيل يف مايل، وت لع إىل األمني الةام أ  ي ريف مســــتجدات ستس املســــألل يف ســــيا  مشــــرون 

 امليزا يل املقبب؛ 
إىل األمني الةــام أ  يكفــب التنفيــت الكــامــب لاحكــام ذات الصـــــــــــــــلــل ال اريفة يف  تطتلب - 12 
 69/307و  66/264و  65/289و  64/269و  61/276و  60/266و  59/296قراراهتـــــا 

 ؛ 70/286 و
إىل األمني الةام أ  يتخت مجيم اإلجراءات الالزمل لضــــــــــما  إيفارة البةيل  تطتب أيضلللللللا - 13 

 بأقصى قدر من الكفاءة واالقتصايف؛ 
 

https://undocs.org/ar/A/RES/59/296
https://undocs.org/ar/A/RES/59/296
https://undocs.org/ar/A/RES/60/266
https://undocs.org/ar/A/RES/60/266
https://undocs.org/ar/A/RES/61/276
https://undocs.org/ar/A/RES/61/276
https://undocs.org/ar/A/RES/64/269
https://undocs.org/ar/A/RES/64/269
https://undocs.org/ar/A/RES/65/289
https://undocs.org/ar/A/RES/65/289
https://undocs.org/ar/A/RES/66/264
https://undocs.org/ar/A/RES/66/264
https://undocs.org/ar/A/RES/69/307
https://undocs.org/ar/A/RES/69/307
https://undocs.org/ar/A/RES/70/286
https://undocs.org/ar/A/RES/70/286
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 2017حزي ان/يونيه  30إلى  2016تموز/يوليه  1ت  ي  ألاء الميزانية لتفد ة من   
 2016ليه مت ز/ي   1بتقرير األمني الةام عن أيفاء ميزا يل البةيل للفرتة من  تةيط  تما - 14 

 ؛ (3)2017حزيرا /ي  يه  30إىل 
 

 201٩حزي ان/يونيه  30إلى  201٨تموز/يوليه  1ت دي ات الميزانية لتفد ة من   
أ  ترصـــد للحســـاب اخلاة لبةيل األمم املتحدة املتكاملل املتةديفة األبةايف لتحقي   ت  ر - 15 

إىل  2018مت ز/ي ليــــــه  1ن يفوالر للفرتة م 1 149 585 300االســـــــــــــــتقرار يف مــــــايل مبل ــــــا قــــــدرس 
 يفوالر لإل فـــــا  على البةيـــــل، ومبلغ 1 074 718 900، يشـــــــــــــــمـــــب مبلغ 2019حزيرا /ي  يـــــه  30

يفوالر لقاعدة  13 955 400يفوالر  ســـــــــــــاب يفعم عمليات حف  الســـــــــــــالم، ومبلغ  55 471 500
مات اإلقليميل يف يفوالر ملركز اخلد 5 439 500األمم املتحدة لل جســـــــتيات يف برينديزي ب،ي اليا، ومبلغ 

 عنتييب بأوغندا؛ 
 

 تموي  ا  دمال  
يفوالر للفرتة من  574 792 650أ  تقســـــــــــــم فيما بني الدول األعضـــــــــــــاء مبلغ  ت  ر - 16 

يفوالر، وفقا  95 798 775مبةدل شـــــــــــــ ري قدرس  2018كا    األول/يفيســـــــــــــم    31مت ز/ي ليه إىل  1
مم مراعاة جدول  2015كا    األول/يفيســـــم    23املؤرخ  70/246للمســـــت يات املســـــتكملل يف قرارسا 

كا    األول/يفيســــــــــــــم    23املؤرخ  70/245، على النح  املبني يف قرارسا 2018األ صــــــــــــــبل املقررة لةام 
 ، رسنا باختاذ جملس األمن قرارا بتمديد واليل البةيل؛ 2015

ـــخصم، وفقا ألحكام قرارسا  ت  ر أيضا - 17  ــــ  كا    األول/  15( املؤرخ 10-)يف 973أ  تـ
ل أعالس، ح 16، من املبلغ املقســم فيما بني الدول األعضــاء، كما جاء بيا ه يف الفقرة 1955يفيســم   صــّ

يفوالر يشــمب اإليرايفات املقّدرة من  10 459 000كب من ا يف صــندو  مةايفلل الضــرائع البالغ رصــيدس 
يفوالر، اليت مت إقرارسا للبةيل، وا صـــــــــــــــل  7 347 000االقت اعات اإللزاميل من مرتبات امل سفني البال ل 

ات اإللزاميـــل من مرتبـــات يفوالر من اإليرايفات املقـــّدرة من االقت ـــاعـــ 2 241 150التنـــاســـــــــــــــبيـــل البـــال ـــل 
يفوالر من اإليرايفات املقّدرة  598 250امل سفني، اليت مت إقرارسا  ساب الدعم، وا صل التناسبيل البال ل 

من االقت اعات اإللزاميل من مرتبات امل سفني، اليت مت إقرارسا لقاعدة األمم املتحدة لل جســتيات، وا صــل 
اإليرايفات املقّدرة من االقت اعات اإللزاميل من مرتبات امل سفني،  يفوالر من 272 600التناســــــــــبيل البال ل 

 اليت مت إقرارسا ملركز اخلدمات اإلقليمي؛ 
يفوالر للفرتة من  574 792 650أ  تقســـــــم بني الدول األعضـــــــاء مبلغ  تُ  ّر كذلك - 18 

يفوالر وفقاً جلدول  95 798 775، مبةدل ش ري قدرس 2019حزيرا /ي  يه  30كا    الياين/يناير إىل  1
  ، رسناً باختاذ جملس األمن قرارا بتمديد واليـل البةيل؛(4)واملست يات املستكملل 2019األ صبل املقررة لةام 

ــــــــــــخصم، وفقا ألحكام قرارسا  ت  ر - 19  ــ ـــــــــــ (، من املبلغ املقسم بني الدول 10-)يف 973أ  تـ
كب من ا يف رصـــــــــيد صـــــــــندو  مةايفلل   أعالس، حصـــــــــل 18األعضـــــــــاء على النح  املنصـــــــــ ة عليه يف الفقرة 

__________ 

 (3) A/72/663. 

 تةتمدس اجلمةيل الةامل يف وقت الح . (4) 
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يفوالر، ويشــــــــــــمب اإليرايفات املقدرة من االقت اعات اإللزاميل من مرتبات  10 459 000الضــــــــــــرائع البالغ 
يفوالر  2 241 150يفوالر، اليت مت إقرارسا للبةيل، وا صــــل التناســــبيل البال ل  7 347 000امل سفني البال ل 

إللزاميل من مرتبات امل سفني، اليت مت إقرارسا  ســـاب الدعم، وا صـــل من اإليرايفات املقدرة من االقت اعات ا
يفوالر من اإليرايفات املقدرة من االقت اعات اإللزاميل من مرتبات امل سفني، اليت  598 250التناســبيل البال ل 

رايفات يفوالر من اإلي 272 600مت إقرارسا لقاعدة األمم املتحدة لل جســـــــــتيات، وا صـــــــــل التناســـــــــبيل البال ل 
 املقدرة من االقت اعات اإللزاميل من مرتبات امل سفني، اليت مت إقرارسا ملركز اخلدمات اإلقليمي؛ 

أ  ختصـــم من املبلغ املقســـم بني الدول األعضـــاء اليت وفت بالتزاماهتا املاليل  ت  ر أيضلللا - 20 
 الرصـــــيد ا ر واإليرايفات أعالس، حصـــــل كب من ا يف 16جتاس البةيل، على النح  املنصـــــ ة عليه يف الفقرة 

، 2017حزيرا /ي  يــه  30يفوالر فيمــا يتةل  بــالفرتة املــاليــل املنت يــل يف  19 210 000األخرى البــال ــل 
ى ، عل2017، مم مراعاة جدول األ صــــــبل املقررة لةام 70/246وفقا للمســــــت يات املســــــتكملل يف قرارسا 

 ؛ 70/245النح  املبني يف قرارسا 
ــــــــف  ت للللللل ر كذلك - 21  ــــــــديفة للدول األعضاء اليت   تـ ــــــــخصم من االلتزامات غري املسـ ــ ـــــــ أ  تـ

يفوالر  19 210 000بالتزاماهتا املاليل جتاس البةيل حصـل كب من ا يف الرصيـد ا ر واإليرايفات األخرى البال ل 
 أعالس؛  20قرة ، وفقا للخ ل املبينـل يف الف2017حزيرا /ي  يه  30فيما يتةل  بالفرتة املاليل املنت يـل يف 

يفوالر يف اإليرايفات املقدرة من االقت اعات  762 400أ  تضاف الزيايفة البال ل  ت ل ر - 22 
إىل األرصــــــــــــدة  2017حزيرا /ي  يه  30اإللزاميل من مرتبات امل سفني فيما يتةل  بالفرتة املاليل املنت يل يف 

 أعالس؛  21و  20يفوالر املشار إليـ ا يف الفقرتيـن  19 210 000البالــ ل 
على أ ه ال ينب ي مت يب أي بةيل  ف  الســالم باقرتاأ أم ال من بةيات أخرى  تشدل - 23 

 عاملل يف جمال حف  السالم؛ 
األمني الةام على م اصلل اختاذ تدابري إضافيـل لضما  سالمل وأمن مجيم األفرايف  تشجع - 24 

ــــــــل األمم املتحدة، ــــــــاركني يف البةيل حتت رعايـ من قرار جملس األمن  6و  5مم مراعاة أحكام الفقرتني  املشـ
 ؛ 2003 ب/أغس س  26املؤرخ  (2003) 1502

إىل تقدمي تبــــــــرعات للبةيل،  قــــــــدا ويف شكب خدمات ول ازم حتظى بقب ل األمني  تد و - 25 
 الةامل؛  حسع االقتضاء، وفقا لإلجراءات واملمارسات اليت أرست ا اجلمةيلالةام، على أ  تـدار الت عات، 

مت يب ”أ  تدر  يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا الياليل والســـــبةني البند املةن    ت  ر - 26 
 “.بةيل األمم املتحدة املتكاملل املتةديفة األبةايف لتحقي  االستقرار يف مايل
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