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 الدورة الخامسة والسبعون 

 *من القائمة األولية  145البند 

 جدول األنصبة المقررة لقسمة نفقات األمم المتحدة

   
 خطط التسديد المتعددة السنوات   

  
 تقرير األمين العام  

  

 موجز 
باء، اســـــــــتنتاجات لجنة اوتـــــــــتراعات و و ـــــــــيا  ا المتع قة  57/4  أّيدت الجمعية العامة، في قرارها 

 60/237باء و  59/1 باء و 58/1  بخطط التســــــــــديد المتعد،ة الســــــــــنوات، وأعدت تلا من جديد في قرارا  ا
. وفي هذا الصـد،، أو ـل لجنة اوتـتراعات 73/271و   70/245 و 67/238  و 64/248 ، و61/237 و

  ــا الخطط. بــ ي طلط ــى الم األملن العــاا موافــاة الجمعيــة العــامــة، ،ن مرلو ال جنــة، بمع ومــات ،ن  قــدطم 
وأو ــــــــــــــل أطلــــــــــــــا ـب ي طلطـ ى الم األملن العـاا  ـقدطم  قرلر ســــــــــــــنو  الم الجمعـية العـامـة، ،ن مرلو لجنة 

كانوي األول/،طسمبر من كل ،اا.   31اوتتراعات، ،ن حالة خطط التسديد الخا ة بالدول األ،لاء، حتم 
ــمن مع ومات ،ن ــتجابة ل ط بلن المذكورلن، وهو يتلــ ــاي  وهذا التقرلر مقدا اســ ــديد التي قدمت ا ســ خطة التســ

 .2019كانوي األول/،طسمبر  31 ومي وبرلنسلبي في وقل سابو، و،ن حالة  نفلذ   ا الخطة حتم 

وقد  رغى الجمعية العامة في أي  حيط ، ما ب ذا التقرلر وأي  شــــــجل الدول األ،لــــــاء التي ، ل ا   
 ديد متعد،ة السنوات.مت خرات كبلرة من اوتتراعات ، م النظر في  قدطم خطة  س
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 مقدمة  -   أول  

ألف، ب ي خطط التســديد المتعد،ة الســنوات، اتا ما  مل   56/243  أقّرت الجمعية العامة، في قرارها - 1
 ياغت ا بطرلقة مت نية، طمكن أي  كوي مفلدة في  مكلن الدول األ،لاء من أي  برهن ، م التزام ا بموجى 

من ملثـا  األمم المتحـدة بـدفل متـ خرا  ـا، وبـالتـالي  يســــــــــــــلر نظر لجنـة اوتــــــــــــــتراعـات في م  ـات  19المـا،ة 
ــو  خطط اإل،فاء، وم بل ا ــتراعات، م ا،ج  وجل ية بخصــ لم األملن العاا أي طقترح، ،ن مرلو لجنة اوتــ

 التسديد المتعد،ة السنوات المذكورة.

وبعد أي نظرت لجنة اوتــــــــــتراعات في  قرلر األملن العاا ،ن خطط التســــــــــديد المتعد،ة الســــــــــنوات  - 2
(A/57/65في ،)  ــتلن المعقو،ة في ،اا ــل الرابل A/57/11)انظر   2002،ور  ا الثانية والسـ ألف،  -، الفصـ

(، وافقل ، م أي األمر طســـــــــتد،ي  شـــــــــجيل الدول األ،لـــــــــاء ، م  قدطم   ا الخطط، التي 23-17الفقرات  
غلر المســـــد،ة، ووســـــل ةه  برهن فل ا التزام ا بالوفاء بالتزاما  ا   شـــــكل أ،اة مفلدة في خفر اتـــــتراعا  ا المقررة 

المالية  جاه األمم المتحدة. وأقرت ال جنة في هذا الصد، أنه ين غي ايالء او،ت ار الواجى ل وضل اوقتصا،  
ل دول األ،لــــــــــاء، ات قد و  كوي ك  ا في وضــــــــــل طمكّن ا من  قدطم   ا الخطط، وأو ــــــــــل ب ي  ظل خطط 

 د المتعد،ة السنوات مس لة موعية وأو  لربط   قائيا بتدابلر أخرى.التسدي 

وأو ل ال جنةل ب ي  قوا الدول األ،لاء التي  نظر في وضل خطة ل تسديد متعد،ة السنوات بتقدطم   - 3
ــورة  ــجيع ا ، م التما  المشــــــــ ــاء األخرى ، ل ا، وبتشــــــــ هذه الخطط الم األملن العاا إلمالع الدول األ،لــــــــ

 األمانة العامة في ا،دا،ها. وفي هذا السيا ، اقتلرح أي  نص خطط الدول األ،لاء ، م ما ي ي: من

 قياا الدولة العلو كل سنة بتسديد اتتراعا  ا المقررة لت ا السنة وجزٍء من مت خرا  ا؛ )أ( 

قياا الدولة العلـــــو، حلثما أمكن، ب ن اء المت خرات المســـــتحقة ، ل ا ،موما في غلـــــوي  )ب( 
 فترة و  تجاوز سل سنوات.

وأو ـــــــــــــــل ال جنــة أطلـــــــــــــــا بـ ي طلط ــى الم األملن العــاا موافـاة الجمعيــة العــامـة، ،ن مرلو لجنـة  - 4
اوتــتراعات، بمع ومات ،ن  قدطم خطط التســديد، وأي طلط ى الم األملن العاا أطلــا أي طقدا  قرلراه ســنولاه الم 

كانوي األول/،طســــــــــمبر  31حالة خطط التســــــــــديد، حتم الجمعية العامة، ،ن مرلو لجنة اوتــــــــــتراعات، ،ن 
 عل ،اا. من

وأو ـل ال جنة كذلا، بالنسـ ة الم الدول األ،لـاء القا،رة ، م  قدطم خطة ل تسـديد، ب ي   خذ لجنة  - 5
اوتــــــــــــــتراعـات والجمعـية العـامـة في او،تـ ار  قـدطم الخطـة وحـاـلة  نفـلذهـا كعـامـل واحـد ،ـند نظرهمـا في م ـ ات 

 .19قدمة في امار الما،ة اإل،فاء الم

باء، أّيدت الجمعية العامة اوســـــتنتاجات والتو ـــــيات المذكورة أ،اله  57/4  من القرار 1وفي الفقرة   - 6
 64/248 و 61/237 و 60/237 بـــــاء و 59/1 بـــــاء و 58/1 الوار،ة في  قرلر ال جنـــــة. وفي القرارات

بــاء. وبنــاء ، م  57/4 من القرار 1، أعــدت الجمعيــة من جــديــد الفقرة 73/271 و 70/245 و 67/238 و
تلا، ،أب األملن العاا ، م  قدطم  قارلر سنولة ،ن خطط التسديد المتعد،ة السنوات الم الجمعية منذ ،ور  ا 

 الثامنة والخمسلن، ،ندما جرى النظر في أول  قرلر من ا.
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 ة السنوات تقديم خطط التسديد المتعدد  -  ثانيا  

قدمل ســــــ ل ،ول أ،لــــــاء خططا أو جداول زمنية ل تســــــديد، وقد نفتذت ســــــل من ا خطط التســــــديد  - 7
 2003)خطت ا الثالثة(، وجورجيا في ،اا  2001الخا ــــة ب ا  نفلذا كاماله، وهي: جم ورلة مولدوفا في ،اا 

)خطته األولم(،  2005،اا )خطت ا األولم(، والعرا  في    2000)خطت ا الرابعة(، وماجيكســــــــــــــتاي في ،اا 
ــاي  ومي  2004)خطت ــا الثــانيــة(، والنيجر في ،ــاا  2006وللبرلــا في ،ــاا  )خطتــه األولم(. وقــدمــل ســـــــــــــ

 .2002وبرلنسلبي خطة التسديد المت قية )وهي خطت ا األولم( في ،اا 

نفلذ  ، وهو ما أفلــــــم الم   2012وســــــد،ت للبرلا مت خرا  ا بالكامل خالل النصــــــف األول من ،اا  - 8
، وهو ما أفلم 2009خطت ا بالكامل. وسد،ت ماجيكستاي مت خرا  ا بالكامل خالل النصف األول من ،اا 

الم  نفلذ خطت ا بالكامل قبل الموا،لد الن ائية المحد،ة في التقرلر الســــنو  الســــابل. وســــد،ت جورجيا والنيجر 
م الم  نفلذ خطتل ما بالكامل قبل ، وهو ما أفـلـــــــــ 2007مت خرا  ما بالكامل خالل النصــــــــــف األول من ،اا 

، نفــذ بــالكــامــل  خر جــدول زمني  2005الموا،لــد الن ــائيــة المحــد،ة في التقرلر الســــــــــــــنو  الخــام . وفي ،ــاا 
 اقترحتـه حكومـة جم ورلـة مولـدوفـا، ، م النحو الموجز في التقرلر الســــــــــــــنو  الرابل. وقـد ،فل  العرا  في ،ـاا

 الرابل. طته بالكامل قبل الموا،لد الن ائية المحد،ة في التقرلر السنو  مب غا اجماليا أفلم الم  نفلذ خ 2005

، أحـامـل الجمعيـة العـامـة ، مـا مل التقـدير بـالج و، الكبلرة التي بـذلت ـا الـدول 64/248 وفي القرار - 9
تعد،ة السـنوات الخا ـة ب ا. وتـجعل الجمعيةل العامة في تلا األ،لـاء التي نفتذت بالكامل خطط التسـديد الم

ــتراعا  ا المقررة ال 73/271  و  70/245  و 67/238  القرار وفي قرارا  ا ــاء المت خرة ،ن ،فل اتــ دول  األ،لــ
 لألمم المتحدة، ، م النظر في  قدطم خطط  سديد متعد،ة السنوات.

وفي ا،الي يتع و ـباـلدورة الثمـانلن ل جـنة اوتــــــــــــــتراعـات، من المقرر ا،راجـه في يومـية األمم المتحـدة  - 10
،،ل األمانةل العامة الدول  األ،لاء التي  عتزا  قدطم ،  2020أطار/مايو   15 تار/مار  الم  1في الفترة من 

خطط  سـديد متعد،ة السـنوات الم او صـال ب ملن ال جنة ل حصـول ، م مزلد من المع ومات. وباإلضـافة الم 
ه اونت اه، في المذكرة الصـــــــــــــا،رة ،ماله بالفقرة  بشـــــــــــــ ي  طبلو  60/237  من قرار الجمعية العامة 3تلا، ولجِّ

ــدـيد،  57/4 من الملـثا ، الم أحكـاا القرار 19المـا،ة  ـباء. وفي حـاـلة  قـدطم أ  خطط أخرى من خطط التســــــــــــ
ســـــــتقدمه ال جنة الم  ســـــــو   لقدا المع ومات المتصـــــــ ة بذلا في اضـــــــافة الم هذا التقرلر أو في التقرلر الذ 

 الجمعية العامة في ،ور  ا الخامسة والس علن.

وألغراض هذا التقرلر، طلف م أي المدفو،ات  شـمل المدفو،ات النقدطة من الدولة العلـو المعنية، الم  - 11
 جانى قلد أطة أر دة ،ائنة لحساب ا  نش  خالل الفترة المعنية.

 
 سان تومي وبرينسيبي  

ــاي  ومي وبرلنســــــــــــــلبي ـلدى األمم المتحـدة، كمرفو  قـّدا القـائم - 12 ـباأل،مـال ـبالنـياـبة ل  عـثة اـلدائمـة لســــــــــــ
ــة ـــ ـرخـ ــالته الم ـــ ــايو    17لرسـ ـــ ـــــدول الزمني ل مدفو،ات   2002أطار/مـ ـــــة، الجـ ـــــة العامـ ـــــي  الجمعلـ ـــــة الم رئـ الموج ـ

 المقب ة الذ  ير، بيانه فيما ي ي:
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 )بدوورات الووطات المتحدة(

 المدفو،ات السنة
  

2002 237 27 
2003 237 42 
2004 237 59 
2005 237 74 
2006 237 89 
2007 237 114 
2008 237 134 
2009 752 153 

  
، 2009الم ،اا    2002و متد الخطة المقدمة ، م مدى ثماني سنوات، حلـث  شـمل الفترة من ،اا   - 13

 ،وورا. 694 411ستشمل مدفو،ات يب ـغ مجمو، ا وإتا ما نفذت بالكامل، ف ن ا 

  
 2019 ديسمبر / كانون األول  31حالة خطط التسديد الخاصة بالدول األعضاء حتى   -  ثالثا  

ير، في الجدول أ،ناه موجز لحالة  نفلذ خطة التســــــــــديد التي قدمت ا ســــــــــاي  ومي وبرلنســــــــــلبي حتم  - 14
. وقد اســــــــــــــتلثنلل من هذا الموجز الخطط التي اقترحت ا جم ورلة مولدوفا 2019عانوي األول/،طســــــــــــــمبر  31

،ت الم الغ المقررة في خطط  وجورجيا وماجيكســـــــتاي والعرا  وللبرلا والنيجر، ألي هذه الدول األ،لـــــــاء ســـــــدت
 من الملثا   نطبو ، ل ا. 19مدفو،ا  ا ولم  عد أحكاا الما،ة 

 
 2019كانون األول/ديسمبر  31تسديد حتى حالة خطط ال  

 )بدوورات الووطات المتحدة(

 خطة السدا، السنة
ـــــتم  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــررة حـ ـــ ـــ ـــ ـــ  األنصـــ ة المقـ

 كانوي األول/،طسمبر 31
المــدفو،ــات/األر ـــــــــــــــدة 

 الدائنة
المبــــــالغ غــــــلر المســــــد،ة حــــــتم 

 كانوي األول/،طسمبر 31
     سان تومي وبرينسيبي     

2001    375 598 
2002 237 27 723 15 146 29 952 584 
2003 237 42 124 17 929 147 601 
2004 237 59 932 20 559 1 520 620 
2005 237 74 264 24 202 582 644 
2006 237 89 024 23 453 153 667 
2007 237 114 524 32 810 867 698 
2008 237 134 943 30 473 337 729 
2009 752 153 400 35 682 055 764 
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 خطة السدا، السنة
ـــــتم  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــررة حـ ـــ ـــ ـــ ـــ  األنصـــ ة المقـ

 كانوي األول/،طسمبر 31
المــدفو،ــات/األر ـــــــــــــــدة 

 الدائنة
المبــــــالغ غــــــلر المســــــد،ة حــــــتم 

 كانوي األول/،طسمبر 31
     

2010  548 35 356 247 799 
2011  034 37 506 775 835 
2012  713 29 193 2 295 863 
2013  248 37 481 062 900 
2014  468 33 997 51 533 881 
2015  498 34 888 44 143 871 
2016  846 35 865 50 124 856 
2017  629 32 502 251 888 
2018  744 29 255 50 740 867 
2019  706 37 103 343 905 

  
،  ا حكومة ســــــــاي  ومي وبرلنســــــــلبي أقل من المســــــــتوى المتوقل ل فترة  - 15 وكانل المدفو،ات التي ســــــــدت

في جدول ا الزمني ل مدفو،ات. وقلــــــــدت في حساب ا خالل   ا الفترة   2009الم ،اا  2002الممتدة من ،اا 
لتي يب ـــــــــــــغ مجمو، ـــــــــــــا ،ووراً، مقارنة بالمدفو،ات المتوقعة ا 34  254مدفو،ات وأر دة ،ائنة ب غ مجمو، ا 

ــدفو،ات  694  411 ــدول ا الزمني ل مدفو،ات. وقلّلدت في حساب ا مــــــ ــة في جــــــ ــنوات المدرجــــــ ــن الســــــ ،ووراً ،ــــــ
ــــــاا    202 146وأر ــــدة ،ائنــــة ب غــــل قيمت ا  ــــ ــــــن ،ــ ــــ ــــــاا   2010،ووراً خــــالل الفتــــرة الممتدة مــ ــــ . 2019الم ،ــ

ـــــومي وبرلنس ـــ ــاي  ـ ـــ ـــ ـــــتراعات سـ ـــ ـــــل اتـ ـــ ـــــررة غلر المسد،ة حتم وب غـ ـــ ــلبي المقـ ـــ ـــ  2019كانوي األول/،طسمبر  31ـ
 ،ووراً. 905 343مب غاه قدره 

ــومي  - 16 ــاي  ــ ــتـنا  ســ ــ ا باســ ــ علن، ،ــن  رحلبــ ــتراعات، في ،ور  ا التاسعة والســ ــة اوتــ وقد أ،ربــل لجنــ
عل هذا الب ــــــد ، ــــــم استعراض الخطة و نقي   وبرلنســــــلبي  ســــــديد مــــــدفو،ا  ا في الســــــنوات األخــــــلرة، وتــــــج

 أحكام ا ب سرع ما طمكن.

  
 استنتاجات وتوصيات  -  رابعا  

قد ترغب الجمعية العامة في أن تحيط علما بهذا التقرير وأن تشجججا الدول األعضججاء التي عليها  - 17
 .متأخرات كبيرة من الشتراكات على النظر في تقديم خطة تسديد متعددة السنوات

 


