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الدورة السادسة واخلمسون 
  البند ١٤٩ من جدول األعمال 

  متويل قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص 
  تقرير اللجنة اخلامسة 

املقرر: السيد سانتياغو وينس (أوروغواي) 
  

مقدمة   أوال -
يف اجللسـة العامـــة الثالثــة، املعقــودة يف ١٩ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠١، قــررت اجلمعيــة  - ١
العامة، بناء على توصية املكتب، أن تدرج يف جدول أعمال دورا السادســة واخلمسـني البنـد 

املعنون �متويل قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص�، وأن حتيله إىل اللجنة اخلامسة. 
ــــا ٥٤ و ٥٥ و ٦٠ املعقــــــودة يف  ونظـرت اللجنـــــة اخلامســـــة يف البنـد يف جلساـــ - ٢
١٣ و ١٥ أيار/مايو و ١٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٢. وترد البيانات واملالحظات املدىل ـا أثنـاء 

A، و 55، و60).  /C.5/56/SR.54) نظر اللجنة يف البند يف احملاضر املوجزة ذات الصلة
وللنظر يف البند، كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة:  - ٣

تقرير األمني العام عن األداء املايل لقوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قــربص  (أ)
/A)؛   يف الفترة من ١ متوز/يوليه ٢٠٠٠ إىل ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١ (56/782

ـــن ١ متــوز/يوليــه ٢٠٠٢ إىل  تقريـر األمـني العـام عـن ميزانيـة القـوة للفـترة م (ب)
٣٠ متوز/يوليه ٢٠٠٣ (A/56/838)؛ 

 .(Add.4 و A/56/887) تقريرا اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية (ج)
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 A/C.5/56/L.69 النظر يف مشروع القرار ثانيا -
 

يف اجللسة ٦٠، املعقودة يف ١٧ حزيران/يونيه، عرض ممثل بولندا ومنسق املشـاورات  - ٤
ــم  غـري الرمسيـة بشـأن هـذا البنـد، بالنيابـة عـن الرئيـس، مشـروع قـرار معنونـا �متويـل قـوة األم

 .(A/C.5/56/L.69) املتحدة حلفظ السالم يف قربص�
A بـدون تصويـت  /C.5/56/L.69 ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشـروع القـرار - ٥

(انظر الفقرة ٦). 
  

توصية اللجنة اخلامسة  ثالثا -
 

توصي اللجنة اخلامسة بأن تعتمد اجلمعية العامة مشروع القرار التايل:  - ٦
 

متويل قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص 
 

إن اجلمعية العامة، 
وقـد نظـرت يف تقريـري األمـني العـام عـن متويـل قـوة األمـــم املتحــدة حلفــظ 
السـالم يف قـــربص(١) ويف التقريريــن ذوي الصلــة للجنــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة 

وامليزانية(٢)، 
وإذ تشــري إىل قــرار جملــس األمــــن ١٨٦ (١٩٦٤) املـــؤرخ ٤ آذار/مـــارس 
١٩٦٤، الذي أنشــأ الس مبوجبه قوة األمم املتحـدة حلفـظ السـالم يف قـربص، وإىل 
القـرارات الالحقـة الـيت مـدد الـس مبوجبـها واليـــة القــوة، وآخرهــا القــرار ١٣٨٤ 

(٢٠٠١) املؤرخ ١٤ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١، 
وإذ تشـري أيضـــا إىل قرارهــا ٢٣٦/٤٧ املــؤرخ ١٤ أيلــول/ســبتمرب ١٩٩٣ 
ــــه ١٩٩٣ وإىل قراراـــا  بشــأن متويــل القــوة للفــترة الــيت تبــدأ يف ١٦ حزيــران/يوني
ومقرراا الالحقة ذا الشأن، وآخرهـا القـرار ٢٦٦/٥٥ املـؤرخ ١٤ حزيـران/يونيـه 

 ،٢٠٠١

 __________
 .A/56/838 و A/56/782 (١)

 .Add.4 و A/56/887 (٢)
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وإذ تؤكد من جديد املبادئ العامـة الـيت يقـوم علـى أساسـها متويـل عمليـات 
ـــة ١٨٧٤ (دإ - ٤)  األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم كمـا وردت يف قـرارات اجلمعيـة العام
املؤرخ ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٦٣ و ٣١٠١ (د - ٢٨) املؤرخ ١١ كـــــانون األول/ 

ديسمرب ١٩٧٣ و ٢٣٥/٥٥ املؤرخ ٢٣ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠، 
وإذ تالحظ مع التقدير أن حكومات معينة قدمت تربعات للقوة، 

وإذ تالحـظ أن التربعـات مل تـكف لتغطيــة مجيــع تكــاليف القــوة، مبــا فيــها 
التكاليف اليت تكبدـا احلكومـات املسـامهة بقـوات قبـل ١٦ حزيـران/يونيـه ١٩٩٣، 
وإذ تأسف لعدم حدوث استجابة كافية للنداءات اليت وجهت لتقدمي تربعات، مبـا يف 
ذلك النداء الوارد يف الرسالة املؤرخة ١٧ أيار/مايو ١٩٩٤ املوجهة مـن األمـني العـام 

إىل مجيع الدول األعضاء(٣)، 
وإدراكا منها لضرورة تزويد القوة باملوارد املالية الالزمة لتمكينها من الوفـاء 

مبسؤولياا مبوجب قرارات جملس األمن ذات الصلة، 
حتيـط علمـا حبالـة االشـتراكات املقدمـة لقــوة األمــم املتحــدة حلفــظ  - ١
السالم يف قربص يف ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، مبا يف ذلك االشتراكات غـري املسـددة 
البالغة ١٥ مليون دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة، وهـي متثـل ٨ يف املائـة مـن 
جممـوع االشـتراكات املقـررة، وتالحـظ مـع القلـق أن ٣٨ دولـة مـن الـدول األعضـــاء 
فقـط قد سددت اشتراكاا املقررة بالكامل، وحتـث مجيـع الـدول األعضـاء األخـرى، 
ـــع اشــتراكاا املقــررة غــري  وال سـيما تلـك الـيت عليـها متـأخرات، علـى أن تكفـل دف

املسددة؛ 
تعرب عن القلق إزاء احلالة املالية فيما يتعلق بأنشطة حفظ السـالم،  - ٢
وباخلصوص فيما يتعلق بسداد املبالغ املسـتحقة للـدول املسـامهة بقـوات، الـيت تتحمـل 

أعباء إضافية بسبب تأخر دول أعضاء عن دفع أنصبتها املقررة؛ 
تعرب عن تقديرها للدول األعضاء الـيت سـددت اشـتراكاا املقـررة  - ٣

بالكامل؛ 
تـحــث مجيـع الـدول األعضـاء األخـرى علـى بـذل كـل جـهد ممكــن  - ٤

لكفالة دفع اشتراكاا املقررة للقوة بالكامل ويف حينــه؛ 

 __________
 .S/1994/647 (٣)
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تعرب عن القلق إزاء التأخري الذي حدث يف قيام األمني العام بنشـر  - ٥
بعض البعثات احلديثة حلفظ السالم وتزويدها مبوارد كافيـة، وال سـيما بعثـات حفـظ 

السالم يف أفريقيا؛ 
تشدد على ضرورة معاملة مجيع بعثات حفظ السالم املقبلة واحلاليـة  - ٦

معاملة متساوية وغري متييزية فيما يتعلق بالترتيبات املالية واإلدارية؛ 
تشدد أيضا على ضرورة تزويد مجيع بعثـات حفـظ السـالم بـاملوارد  - ٧

الكافية الضطالع كل منها بواليتها بفعالية وكفاءة؛ 
تكـرر طلبـها إىل األمـني العـام بـأن يعمـل علـى االسـتفادة إىل أقصــى  - ٨
حد ممكن من املرافق واملعدات املوجـودة يف قـاعدة األمـم املتحـدة للنقـل واإلمـداد يف 

برينديزي، إيطاليا، بغية التقليل إىل احلد األدىن من تكاليف املشتريات للقوة؛ 
تؤيــد االستنتاجات والتوصيات الواردة يف تقرير اللجنة االستشـارية  - ٩

لشؤون اإلدارة وامليزانية(٤)، وتطلب إىل األمني العام أن يكفل تنفيذها تنفيذا تاما؛ 
تطلـب إىل األمـني الـعام أن يتخـذ مجيـع اإلجـراءات الالزمــة لكفالــة  - ١٠

إدارة القوة بأقصى قدر من الكفاءة واالقتصاد؛ 
تطلب أيضا إىل األمني العـام، بغيـة خفـض تكـاليف تعيـني املوظفـني  - ١١
مـن فئـة اخلدمـات العامـة، أن يواصـل بـذل جـهوده لتعيـني موظفـــني حمليــني يف القــوة 

لشغل وظائف من فئة اخلدمات العامة، مبا يتناسب مع احتياجات القوة؛ 
ـــن ١ متـــوز/يوليـــه ٢٠٠٠ حـــىت ٣٠ حزيـــران/يونيـــه  تقريــر األداء عــن الفــترة م

 ٢٠٠١
حتيط علما بتقرير األداء املايل بالنسبة للقوة عـن الفـترة مـن ١ متـوز/  - ١٢

يوليه ٢٠٠٠ حىت ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١(٥)؛ 
ـــه ٢٠٠٢ حـــىت ٣٠ حزيـــران/يونيـــه  تقديــرات امليزانيــة للفــترة مــن ١ متــوز/يولي

 ٢٠٠٣
تقــرر أن تعتمد للحساب اخلاص لقوة األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم  - ١٣
ــــوز/يوليــــــه ٢٠٠٢ حــىت  يف قبـــرص مبلـغ ٤٠٠ ٦٣٢ ٤٥ دوالر للفـترة مـن ١ متـــ

 __________
 .A/56/887/Add.4 (٤)

 .A/56/782 (٥)
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٣٠ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣، متضمنــا مبلــغ ٧٠٠ ٦٥٢ ٤٣ دوالر لإلنفــــاق علـــى 
القـوة، ومبلـغ ٩٠٠ ٧٦٧ ١ دوالر حلسـاب دعـــم عمليــات حفــظ الســالم، ومبلــغ 

٨٠٠ ٢١١ دوالر لقاعدة األمم املتحدة للنقل واإلمداد؛ 
متويل االعتماد 

تالحــظ مــع التقديــر أن قسطــــــا يشــــكل ثلـــث هـــذا املبلـــغ، أي  - ١٤
ما يعادل ٨٠٠ ٢١٠ ١٥ دوالر، سـيمول مـن تربعـات مقدمـــة مـن حكومـة قـربص 
ـــن املبلغــني جزئيــا  ومبلـغ ٦,٥ ماليـني دوالر مقـدم مـن حكومـة اليونـان، يقـابل هذي
حصة كل مـن البلديـن مـن اإليـرادات التقديريـة اآلتيـة مـن االقتطاعـات اإللزاميـة مـن 
مرتبــات املوظفــني مبقــدار ٩٠٠ ٦٣١ دوالر حلكومــة قــــربص و ١٠٠ ٢٧٠ دوالر 

حلكومة اليونان؛ 
تقـــرر أن تقســـم فيمـا بـني الـدول األعضـاء كأنصبــــة مقــررة مبلــغ  - ١٥
٦٠٠ ٩٢١ ٢٣ دوالر مبعدل شهري يبلغ ٤٦٦ ٩٩٣ ١ دوالرا، وفقـا للمسـتويات 
احملددة يف قرار اجلمعية العامة ٢٣٥/٥٥ املـؤرخ ٢٣ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠، 
الـذي عدلتـه اجلمعيـة العامـة بقرارهـــا ٢٣٦/٥٥ املــؤرخ ٢٣ كــانون األول/ديســمرب 
٢٠٠٠، ومع مراعاة جدول األنصبة املقـررة لعـامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣، كمـا ورد يف 
قرارهـا ٥/٥٥ بـاء املـؤرخ ٢٣ كـانون األول/ ديســـمرب ٢٠٠٠، رهنــا بقــرار جملــس 

األمن بتمديد والية القوة؛ 
تقرر أيضا أن ختصم، وفقا ألحكام قرارها ٩٧٣ (د – ١٠) املـؤرخ  - ١٦
١٥ كانون األول/ديسمرب ١٩٥٥، من املبلغ املقســم فيما بني الدول األعضـاء، علـى 
النحو املنصــوص عليـه يف الفقـرة ١٥ أعـاله، حصـة كـل منهــا يف صنــــدوق معادلــــة 
ــــوز/يوليـــه ٢٠٠٢ حـــىت ٣٠  الضرائـــــب مببلــغ ٨٠٠ ٩٩٣ دوالر للفــترة مــن ١ مت
حزيران/يونيه ٢٠٠٣، مبعـدل شـهري يبلـغ ٨١٦ ٨٢ دوالرا، يتـألف مـن اإليـرادات 
اآلتية من االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني املقـدرة مببلـغ ٧٠٠ ٨٥٧ دوالر 
املوافق عليها للقوة للفترة من ١ متوز/يوليه ٢٠٠٢ حـىت ٣٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، 
ـــــة مــــن  والقســـط املـــوزع البـــالغ ٢٠٠ ١٢٦ دوالر مـــن اإليـــرادات املقـــدرة اآلتي
االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني املوافـق عليـها لصنـدوق الدعـم للفـترة مـن 
١ متوز/يوليه ٢٠٠٢ حىت ٣٠ حزيران/ يونيـه ٢٠٠٣، والزيـادة يف اإليـرادات اآلتيـة 
مــن االقتطاعــات اإللزاميــة مــن مرتبــات املوظفــني يف ذلــــك احلســـاب للفـــترة مـــن 
١ متــوز/يوليــه ٢٠٠٠ حــىت ٣٠ حزيــران/يونيــه ٢٠٠١، والقســــط املـــوزع البـــالغ 
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٩ ٩٠٠ دوالر، مـن اإليـرادات املقـدرة اآلتيـة مـن االقتطاعـات اإللزاميـة مـن مرتبـات 
املوظفني املوافق عليها لقاعدة األمم املتحدة للنقـل واإلمـداد للفـترة مـن ١ متـوز/يوليـه 
٢٠٠٢ حــىت ٣٠ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣، والتخفيــض يف اإليــــرادات اآلتيــــــة مـــن 
االقتطاعـــــات اإللزاميـــــة مـــن مرتبـــات املوظفـــني يف ذلـــك احلســـاب للفـــترة مــــن 

١ متوز/يوليه ٢٠٠٠ حىت ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١؛ 
ـــد غــري املربـــوط البــالغ  تقـرر كذلـك، آخــــــذة يف االعتبـــــار الرصي - ١٧
٧٠٠ ٠٦١ ١ دوالر واإليرادات األخرى البالغـة ٠٠٠ ٦٨٠ ١ دوالر للفـترة املاليـة 
املنتهية يف ٣٠ حزيــران/يونيـه ٢٠٠١، بالنسـبة للـدول األعضـاء الـيت وفـت بالتزاماـا 
املاليـة للقـوة، أن ختصـم مـن املبلـغ املقســـم فيمــا بــني الــدول األعضــاء، علــى النحــو 
املنصوص عليه يف الفقرة ١٥ أعاله، حصــة كل منها مـن الرصيـد غـري املربــوط مببلـغ 
٨٧٠ ٥٤٨ دوالرا وحصــــة كــل منــها مــن اإليــرادات األخــرى مببلـــغ ٥١٠ ٨٦٨ 
دوالرات وفقـا للمسـتويات احملـددة يف قـرار اجلمعيـة العامـــة ٢٣٥/٥٥، علــى النحــو 
املعدل بقـرار اجلمعية ٢٣٦/٥٥، على أن يؤخـذ يف االعتبـار جـدول األنصبـة املقـررة 

لسنة ٢٠٠١، على النحو احملدد يف قرار اجلمعية العامة ٥/٥٥ باء؛ 
تقرر، بالنسبة للدول األعضاء اليت مل تف بالتزاماا املالية للقـوة، أن  - ١٨
ختصـم مـن التزاماـا غـري املســـددة حصــة كـل منـها مـن الرصيـد غـري املربـوط البـــالغ 
٨٧٠ ٥٤٨ دوالرا واإليرادات األخرى البالغـة ٥١٠ ٨٦٨ دوالرات بالنسـبة للفـترة 
املاليــــة املنتهيــــة يف ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١، وفقا للخطــــة احملــددة يف الفقـرة ١٧ 

أعاله؛ 
ـــرادات اآلتيــة مــن  تقـرر أيضـا، آخـذة يف االعتبـار االخنفـاض يف اإلي - ١٩
االقتطاعات اإللزامية ملرتبات املوظفني البالغ ٣٠٠ ١٠٣ دوالر بالنسـبة للفـترة املاليـة 
ـــني الــدول األعضــاء مبلــغ  املنتهيـة يف ٣٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، أن يــخصم فيمـا ب
٤١٠ ٥٣ دوالرات من املبالغ اليت تقيـد حلساا من الرصيد غري املربــوط املشـار إليـه 

يف الفقرتني ١٧ و ١٨ أعاله؛ 
تقرر كذلك، آخـذة يف االعتبـار تـربع حكومـة قـربص بالنسـبة للفـترة املاليـة  - ٢٠
املنتهيـة يف ٣٠ حزيـــران/يونيــه ٢٠٠١، أن يــرّد ثلــث الرصيــد غــري املربـــوط البــالغ 
٣٥٣ ٩٠٠ دوالر واإليــرادات األخــرى البالغــة ٠٠٠ ٥٦٠ دوالر بالنســبة للفــــترة 
املالية املنتهية يف ٣٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ إىل حكومـة قـربص، ويعـوض عـن هذيـن 
املبلغني جزئيا بقسطها من االخنفاض يف اإليرادات اآلتية من االقتطاعات اإللزامية مـن 

مرتبات املوظفني مببلغ ٤٣٠ ٣٤ دوالرا يف صندوق معادلة الضرائب؛ 
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تقــرر، آخذة يف االعتبار تربع حكومـة اليونـان بالنسـبة للفـترة املاليـة املنتهيـة  - ٢١
يف ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١، أن يــرّد القســط املـــوزع مـن الرصيـــد غيـــر املربــوط 
مببلـــغ ٩٣٠ ١٥٨ دوالرا واإليـــرادات األخـــرى مببلـــغ ٤٩٠ ٢٥١ دوالرا بالنســـبة 
للفترة املالية املنتهية يف ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١ إىل حكومة اليونـان، ويعــوض عــن 
ـــة مــن االقتطاعــات  هذيـن املبلغـني جزئيـا بقسطهــا مـن االخنفـاض يف اإليـرادات اآلتي

اإللزامية ملرتبات املوظفني مببلغ ٤٦٠ ١٥ دوالرا يف صندوق معادلة الضرائب؛ 
تقرر أيضــــا مواصلـة اإلبقــــاء علـى احلسـاب املنشـأ للقــــوة للفـترة السابقــــة  - ٢٢
لتاريخ ١٦ حزيران/يونيه ١٩٩٣، باعتباره حسـابا مسـتقال، وتدعـو الـدول األعضـاء 
إىل تقـدمي تربعـات إىل هـذا احلسـاب، وتطلـب إىل األمـني العـــام مواصلــة جــهوده يف 

الدعوة إىل تقدمي تربعات إىل هذا احلساب؛ 
تشدد على ضرورة عـدم متويـل أي بعثـة حلفـظ السـالم بـاقتراض أمـوال مـن  - ٢٣

بعثات عاملة أخرى حلفظ السالم؛ 
تشـجع األمـني العـام علـى مواصلـة اختـاذ تدابـري إضافيـة لكفالـة سـالمة وأمـن  - ٢٤

مجيع األفراد املشمولني برعاية األمم املتحدة املشاركني يف القوة؛ 
تدعــو إىل تقدمي تربعـات إىل القوة، نقدا ويف شـكل خدمـات ولـوازم تكـون  - ٢٥
مقبولة لدى األمني العام، وتدار حسب االقتضاء، وفقا لإلجـراءات واملمارسـات الـيت 

تقررها اجلمعية العامة؛ 
تالحـظ مع التقدير أن األهداف الواردة يف تقرير األمني العام(٦) جرى بياـا  - ٢٦
بلغة بسيطة وموجزة، وأن النواتج يـرد وصفها بالنسبة للمنجزات املتوقعة ومؤشـرات 

اإلجناز؛ 
تقرر أن تدرج يف جدول األعمال املؤقـت لدورـا السـابعة واخلمسـني البنـد  - ٢٧

املعنون �متويل قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص�. 
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