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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(A/55/534/Add.2) بناء على تقرير اللجنة اخلامسة]

 

اإلجـراءات احملسـنة لتحديـد املبـالغ الـيت تسـدد إىل الـدول األعضـاء نظـري املعــدات اململوكــة  - ٢٧٤/٥٥
للوحدات وتكاليف القوات 

 

إن اجلمعية العامة، 

إذ تشــري إىل قراراـــــا ٢٣٣/٤٩ ألــف املــــــؤرخ ٢٣ كانــــون األول/ديســمرب ١٩٩٤ و ٢٢٢/٥٠ املــؤرخ ١١ نيســـان/أبريـــل 

ــــف املـــؤرخ ٢٩ تشـــرين األول/أكتوبـــر ١٩٩٩ و ١٩/٥٤ بـــاء  ١٩٩٦ و ٢١٨/٥١ هــاء املــؤرخ ١٧ حزيــران/يونيــه ١٩٩٧ و ١٩/٥٤ أل

املؤرخ ١٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠، 

وإذ تشـري أيضـا إىل مقررهـا ٤٥٢/٥٥ املـؤرخ ٢٣ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠ والـذي طُلـــب مبوجبــه إىل األمــني العــام عقــد 

اجتماع للفريق العامل ملا بعد املرحلة اخلامسة،  

وقـد نظـرت يف تقريـر الفريـق العـامل ملـا بعـد املرحلـة اخلامسـة عـن اإلجـراءات احملسـنة لتحديـد املبـالغ الـيت تســـدد نظــري املعــدات 

اململوكـة للوحـدات (١)، الـذي أحالـه رئـيس الفريـق العـامل إىل رئيـس اللجنـة اخلامسـة، وتقريـر األمـــني العــام(٢)، وتقريــر اللجنــة االستشــارية 

لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة ذي الصلـة(٣) عـن إصـالح إجـراءات حتديـد املبـالغ الـيت تسـدد إىل الـدول األعضـاء نظـري املعـدات اململوكـة للوحـــدات 

وتكاليف القوات،  

تؤيد توصيات الفريق العامل ملـا بعـد املرحلـة اخلامسـة عـن إصـالح إجـراءات حتديـد املبـالغ الـيت تسـدد نظـري املعـدات  - ١

اململوكة للوحدات وتكاليف القوات، كما هي مبينة يف الفقرة ١٧ من تقرير األمني العام(٢) رهنا بأحكام هذا القرار؛  

 __________
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حتيط علما بالتوصيات الواردة يف تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية(٣)؛  - ٢

تؤكد أمهية تنفيذ عمليات حفظ السـالم بـأقصى قـدر مـن الكفـاءة والفعاليـة، واحلاجـة إىل تقليـل حـاالت اإلبطـاء إىل  - ٣

أدىن حد يف عمليات سداد التكاليف للبلدان املسامهة بقوات ومعدات؛  

تسـلم بـأن اإلبطـاء وعـدم اليقـني يف عمليـات سـداد التكـاليف للبلـدان املسـامهة بقـوات ومعـدات ويف سـداد تكــاليف  - ٤

ــظ  املعـدات اململوكـة للوحـدات يضعـف قـدرة البلـدان  املسـامهة بقـوات احلاليـة واحملتملـة علـى املشـاركة بفعاليـة يف عمليـات األمـم املتحـدة حلف

السالم، ويف هذا السياق، تؤكد على احلاجة بأن تسـدد مجيـع الـدول األعضـاء أنصبتـها املقـررة جلميـع عمليـات حفـظ السـالم كاملـة ويف حينـه 

وبدون أي شروط مسبقة؛ 

تؤكد ضرورة تزويد األمانة العامة باملوارد الالزمة إلتاحة القيام بالتحقيقـات الالزمـة للتـأكد، قبـل نشـر القـوات، مـن  - ٥

استعداد كل دولة مسامهة حمتملة لذلك ولكفالة االستمرار يف استيفاء املعايري وفقا ألحكام مذكرات التفاهم ذات الصلة؛  

ـــب علــى  تالحـظ أن األمانـة العامـة تقـوم حاليـا، بالتشـاور مـع البلـدان املسـامهة بقـوات، بتقييـم ووضـع معايـري للتدري - ٦

عمليات األمم املتحدة حلفظ السـالم، وتطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا عـن هـذه املسـألة اهلامـة إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا السادسـة 

واخلمسني من خالل اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم، للموافقة على هذه املعايري؛ 

تسلم باحلاجة إىل تقدمي توجيهات حمددة بشأن منهجية السداد عن تكاليف القوات؛  - ٧

ـــوات  تطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة منهجيـة لعمليـات السـداد عـن تكـاليف القـوات تشـمل الق - ٨

ــة، واسـتبيانا لتقدميـه إىل البلـدان املسـامهة بقـوات ، للموافقـة عليـهما يف دورـا السادسـة واخلمسـني املسـتأنفة، واضعـا  ووحدات الشرطة النظامي

يف اعتباره آراء الدول األعضاء، وذلك على أساس العناصر واملبادئ التوجيهية التالية: 

أن يتم السداد عـن القـوات ووحـدات الشـرطة املدنيـة النظاميـة وضبـاط األركـان العـاملني يف عمليـات األمـم املتحـدة  (أ)

حلفظ السالم على أساس متساو عن تقدمي خدمات مماثلة؛ 

أن تـأخذ عمليـــات الســداد عــن تكــاليف القــوات يف االعتبــار مجلــة أمــور منــها مبــادئ عامــة مــن قبيــل البســاطة  (ب)

ـــك ســيدرج يف  واإلنصـاف والشـفافية والشـمول والقابليـة للنقـل واملراقبـة املاليـة ومراجعـة احلسـابات وثبـوت تقـدمي خدمـات حمـددة، ومجيـع ذل

االتفاقات اليت ستربمها األمم املتحدة مع الدول املشاركة؛ 

أن حتـدد بيانـات هـذه الدراسـة االسـتقصائية التكـاليف اإلضافيـة العامـة واألساسـية مـــن مســتويات التكــاليف احلاليــة  (ج)

للقوات املتصلة باألفراد واليت تتكبدها البلدان املسـامهة بقـوات نظـري مشـاركتها يف عمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم، ويشـمل ذلـك تقـدمي 

جمموعـة خدمـات موحـدة للتحصـني وحتديـد لقاحـات حمـددة للبعثـة وإجـراء فحوصـات طبيـة وبيولوجيـة كيميائيـة حمـــددة، باســتخدام البيانــات 

املقدمة من منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وهي تكاليف ميكن أن تكون خاضعة للسداد؛ 

أن تضمن املنهجية عــدم السـداد مرتـني فيمـا يتعلـق بالسـداد بـني خمتلـف مسـتويات االكتفـاء الـذايت وعنـاصر تكـاليف  (د)

القوات وأي بدالت أخرى؛ 
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تقرر أن أي معدل قياســي للسـداد يف املسـتقبل عـن تكـاليف القـوات ينبغـي أن يسـتند إىل بيانـات تسـتمد مـن دراسـة  - ٩

استقصائية جديدة، وهو ما ميثل التكاليف اليت يتكبدها حنو ٦٠ يف املائة من البلدان اليت سامهت بقوات يف عمليات حفظ السالم؛ 

تقرر أيضا، على أساس مؤقت وخمصص، أن تزيد اعتبـارا مـن ١ متـوز/يوليـه ٢٠٠١ املعـدل القياسـي لسـداد تكـاليف  - ١٠

القوات للبلدان املسامهة بقوات بنسبة ٢ يف املائة؛ 

تقـرر كذلـك أن يبـدأ، اعتبـارا مـن ١ كـانون الثــاين/ينــاير ٢٠٠٢، وعلــى أســاس مؤقــت وخمصــص، تطبيــق زيــادة  - ١١

إضافية قدرها ٢ يف املائة، تفضي إىل زيادة إمجالية قدرها ٤ يف املائة يف املعدل احلايل لسداد تكاليف القوات؛ 

تطلـب إىل األمـني العـام أن يقـوم باســـتعراض اجلوانــب العمليــة لترتيبــات العقــود الشــاملة للخدمــات والعقــود غــري  - ١٢

الشاملة للخدمات واالكتفاء الذايت، وأن يشـمل ذلـك فعاليـة إجـراءات املعـدات اململوكـة للوحـدات للتـأكد مـن قـدرة البلـدان املسـامهة بقـوات 

على استيفاء شروط أحكام العقود الشاملة للخدمـات واالكتفـاء الـذايت فيمـا يتعلـق بترتيبـات املعـدات اململوكـة للوحـدات، واحلاجـة إىل كفالـة 

فعالية عمليات حفـظ السـالم مـن خـالل أمـور منـها التنفيـذ املسـتمر للمعايـري الـواردة يف دليـل الوحـدات، وتقـدمي تقريـر عـن ذلـك إىل اجلمعيـة 

العامة يف دورا السادسة واخلمسني؛ 

تؤكد ضرورة أن تفي األمانة العامـة بالتزاماـا كاملـة حسـبما اتفـق عليـه يف مذكـرات التفـاهم ويف الوقـت املناسـب،  - ١٣

من أجل ضمان الفعالية التنفيذية بالنسبة للقوات يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم؛ 

حتيط علما باآلراء اليت أعربت عنـها األمانـة العامـة بشـأن إمكانيـة إجـراء اسـتعراض، رهنـا باخلـربة الـيت ستكتسـب يف  - ١٤

املستقبل، إلجراءات تسوية املسؤولية النامجة عن األضرار اليت تتعرض هلــا املعـدات الرئيسـية الـيت يسـتخدمها بلـد وميلكـها بلـد آخـر، وتقـرر بـأن 

تسـتند املسـؤولية النامجـة عـن األضـرار الـيت تتعـرض هلـا املعـــدات الرئيســية الــيت يســتخدمها بلــد وميلكــها بلــد آخــر إىل األحكــام ذات الصلــة 

املنصوص عليها يف مذكرات التفاهم املعقودة عمال باألنظمة والقواعد املعمول ا يف األمم املتحدة؛  

تطلب إىل األمني العـام أن يدعـو فريقـا عـامال مـن اخلرباء مفتـوح بـاب العضويـة إىل االنعقـاد، يف عـام ٢٠٠٤، لفـترة  - ١٥

ال تزيد عن ١٠ أيام عمل إلجراء استعراض كل    ثـالث سـنوات ملعـدالت سـداد تكـاليف املعـدات اململوكـة للوحـدات واالكتفـاء الـذايت، مبـا 

يف ذلك اخلدمات الطبية؛ 

تقرر إبقاء هذه املسألة قيد االستعراض يف دورا السادسة واخلمسني.  - ١٦

اجللسة العامة ١٠٣ 

١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠١ 


