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    ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١١قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/59/421( بناء على تقرير اللجنة اخلامسة[
  

الطلبــات : جــدول األنــصبة املقــررة لقــسمة نفقــات األمــم املتحــدة   - ٥٩/١
   من امليثاق١٩املقدمة يف إطار املادة 

  ،إن اجلمعية العامة  
ــد نظــرت    ــه /وز متــ١ يف الرســالة املؤرخــة  وق ــة   املوجهــة ٢٠٠٤يولي ــيس اللجن إىل رئ
 ٢٠٠٤يونيـه  / حزيـران ٢٨ حييـل هبـا رسـالة مؤرخـة      والـيت من رئيس اجلمعيـة العامـة،     اخلامسة  

فيمـا يتعلـق بطلبـات االسـتثناء        االشـتراكات   من رئيس جلنة االشتراكات بـشأن توصـيات جلنـة           
ــادة   ــاق األمــم املتحــدة  ١٩مبوجــب امل ــصاد  و)١( مــن ميث ــانني ال ــيعــن رين البي ــاممثل  )٢( جورجي

  ،)٣(وليربيا
يثاق، بتحمـل نفقـات     امل من   ١٧التزام الدول األعضاء، مبوجب املادة      تعيد تأكيد   وإذ    

  ، العامةاجلمعيةاملنظمة حسب األنصبة اليت حتددها 
، والـدور   املتحـدة األمـم  من ميثاق ١٩دورها وفقا ألحكام املادة      تعيد تأكيد   - ١  

   العامة؛لجمعية من النظام الداخلي ل١٦٠تراكات وفقا للمادة االستشاري للجنة االش
ديـسمرب  / كـانون األول   ٢٣ املـؤرخ     جـيم  ٥٤/٢٣٧ قرارها   ديكتأأيضا  عيد  ت  - ٢  
  ؛١٩٩٩

جـزر القمـر، ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، ومجهوريـة       أن عجز كـل مـن     ب تقر  - ٣  
 ، بيــساو-  وغينيــاراق، والعــي، والــصومال، وطاجيكــستان،ـمولــدوفا، وســان تــومي وبرينــسيب

_______________ 

)١( A/C.5/58/40.  
 ٢، اجللــــسة الوثــــائق الرمسيــــة للجمعيــــة العامــــة، الــــدورة التاســــعة واخلمــــسون، اللجنــــة اخلامــــسة : انظــــر )٢(
)A/C.5/59/SR.2(والتصويب ،.  
  .، والتصويب)A/C.5/59/SR.4 (٤املرجع نفسه، اجللسة  )٣(
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 مـن امليثـاق يرجـع إىل        ١٩د كامل احلـد األدىن الـالزم لتجنـب تطبيـق املـادة              يوالنيجر عن تسد  
  ؛)١(رادهتاإظروف خارجة عن 

جزر القمـر، ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، ومجهوريـة           السماح لكل من     ررتقـ  - ٤  
 ، بيــساو-  وغينيــا والعــراق،ي، والــصومال، وطاجيكــستان،ـمولــدوفا، وســان تــومي وبرينــسيب

  ؛٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٣٠ حىت  العامةاجلمعيةوالنيجر بالتصويت يف 
  ؛)٣( وليربيا)٢(ورجيا باملعلومات اليت قدمتها جحتيط علما  - ٥  
ــستنتج  - ٦   ــاروجأن عجــز  ت ــا  جي ــسد وليربي ــالزم   يعــن ت ــل احلــد األدىن ال د كام

 جيـا رو، وتـدعو ج   امـ رادهتإظروف خارجـة عـن       من امليثاق يرجع إىل      ١٩لتجنب تطبيق املادة    
إىل تقـــدمي املعلومـــات املناســـبة إىل جلنـــة االشـــتراكات إذا ســـادت ظـــروف مماثلـــة يف   وليربيـــا 
  املستقبل؛
ـــ  - ٧   ــا  ررتقــ ــةبالتــــصويت يف وليربيــــا الــــسماح جلورجيــ  حــــىت  العامــــةاجلمعيــ

  .٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٣٠
  ٢٤اجللسة العامة 

  ٢٠٠٤ أكتوبر/ تشرين األول١١
  


