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  الدورة السابعة والستون
         من جدول األعمال١٣٤البند 

  جدول األنصبة املقررة لقسمة نفقات األمم املتحدة   
  

  تقرير اللجنة اخلامسة    
  

 )مجهورية تنـزانيا املتحدة (كيسوكاجاستني  السيد: املقرر
  

  مقدمة  -أوال   
يــة العامــة يف إطــار البنــد تــرد التوصــية الــيت ســبق للجنــة اخلامــسة أن قدمتــها إىل اجلمع   - ١

  .A/67/502 من جدول األعمال يف تقرير اللجنة الذي تتضمنه الوثيقة ١٣٤
واستأنفت اللجنة اخلامسة نظرها يف هـذا البنـد يف جلـستها الثانيـة والعـشرين املعقـودة              - ٢

 وتـرد البيانـات الـيت أُديل هبـا واملالحظـات الـيت أُبـديت                .٢٠١٢ديـسمرب   / كانون األول  ٢٤يف  
  ).A/C.5/67/SR.22(خالل نظر اللجنة يف هذا البند يف احملضر املوجز ذي الصلة 

  :وللنظر يف هذا البند، كانت الوثيقتان التاليتان معروضتني على اللجنة  - ٣
  ؛)A/67/11 و A/66/11 (جلنــة االشتراكات تقريرا   )أ(  
  ).A/67/75 (خطط التسديد املتعددة السنواتتقرير األمني العام عن   )ب(  



A/67/502/Add.1
 

2 12-66616 
 

 A/C.5/67/L.6 النظر يف مشروع القرار  -ثانيا   
ــة والعــشرين املعقــودة يف       - ٤ ــستها الثاني ــة، يف جل ــى اللجن  كــانون ٢٤كــان معروضــا عل

‘‘ جدول األنصبة املقررة لقسمة نفقـات األمـم املتحـدة         ’’ديسمرب، مشروع قرار معنون     /األول
)A/C.5/67/L.6(رمسية نسقها ممثل بنغالديش، قدمه الرئيس بناء على مشاورات غري .  
 بــدون تــصويت A/C.5/67/L.6ويف اجللــسة نفــسها، اعتمــدت اللجنــة مــشروع القــرار   - ٥
  ).٦انظر الفقرة (
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  توصية اللجنة اخلامسة  -ثالثا   
  : العامة باعتماد مشروع القرار التايلتوصي اللجنة اخلامسة اجلمعية  - ٦
  

  مم املتحدةجدول األنصبة املقررة لقسمة نفقات األ    
  

  ،إن اجلمعية العامة  
 إىل قراراهتا ومقرراهتا السابقة بـشأن جـدول األنـصبة املقـررة لقـسمة نفقـات                 إذ تشري   

ــا القــراران      ــم املتحــدة، مبــا فيه ــيم املؤرخــان   ٥٥/٥األم ــاء وج ــانون األول٢٣ ب ديــسمرب / ك
ــرارات ٢٠٠٠ ــؤرخ  ٥٧/٤، والقـ ــاء املـ ــانون األول٢٠ بـ ــسمرب / كـ ــ٥٨/١ و ٢٠٠٢ديـ اء  بـ
ــؤرخ  ــسمرب / كــانون األول٢٣امل ــؤرخ ٦١/٢٣٧  و٢٠٠٣دي ــسمرب / كــانون األول٢٢ امل دي
  ،٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢٤ املؤرخ ٦٤/٢٤٨ و ٢٠٠٦

 مـــن نظامهـــا ١٦٠ مـــن ميثـــاق األمـــم املتحـــدة واملـــادة ١٧ املـــادة وإذ تعيـــد تأكيـــد  
  الداخلي،
   بـاء،٥٨/١ من قرارها ٦ و ٥ إىل الفقرتني وإذ تشري  
ــة االشــتراكات عــن دور قــد نظــرتو   ــة والــسبعنيهتــا ا يف تقريــر جلن ــة و )١(احلادي الثاني
  ،)٣(وتقرير األمني العام عن خطط التسديد املتعددة السنوات )٢(والسبعني
 أن حتديــد جــدول األنــصبة املقــررة لقــسمة نفقــات األمــم   تؤكــد مــن جديــد  - ١  

  املتحدة يظل من اختصاص اجلمعية العامة؛ 
ظمــة  املبــدأ األساســي القائــل بــأن تقــسم نفقــات املن مــن جديــد أيــضاتؤكــد   - ٢  

  عموما حسب القدرة على الدفع؛
 التزام مجيع الدول األعـضاء بتحمـل نفقـات األمـم املتحـدة،              تؤكد من جديد    - ٣  

   من ميثاق األمم املتحدة؛١٧ادة  من امل٢حسبما تقسمها اجلمعية العامة، طبقا للفقرة 
 جلنة االشتراكات، بوصفها هيئـة فنيـة، إعـداد    ه يتعني علىن أتؤكد من جديد    - ٤  

  ؛ميكن التحقق منها ومقارنتهاجدول األنصبة املقررة باالستناد حصرا إىل بيانات موثوق هبا و

__________ 
 ).A/66/11 (١١الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم   )١(  

  .(A/67/11) ١١الدورة السابعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٢(  
  )٣(  A/67/75.  
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 إىل العناصـر    ٢٠١٥-٢٠١٣ أن يـستند جـدول األنـصبة املقـررة للفتـرة             تقرر  - ٥  
  : واملعايري التالية

  إلمجايل؛ تقديرات الدخل القومي ا  )أ(  
  متوسط فترات أساس إحصائية مدهتا ثالث وست سنوات؛   )ب(  
ــتثناء          )ج(   معــدالت حتويــل تــستند إىل أســعار الــصرف الــسائدة يف الــسوق، باس

احلاالت اليت يؤدي ذلك فيها إىل حدوث تقلبات وأوجه خلـل مفرطـة يف دخـل بعـض الـدول                  
حسب األسعار أو غريها من معـدالت       األعضاء، عندما يتعني استخـدام أسعار الصرف املعدلة        

يف  ١٩٩١ديـسمرب   / كانون األول  ٢٠املؤرخ   باء   ٤٦/٢٢١التحويل املناسبة، مع أخذ قرارها      
  االعتبار على النحو الواجب؛

النهج القائم على حساب عبء الدين واملستخدم يف جـدول األنـصبة املقـررة         )د(  
  ؛ ٢٠١٢-٢٠١٠للفترة 

ــردي املــ    ) هـ(   ــدخل الف ــسوية لل ــدرها ت ــشمل حــدا أدىن  ٨٠نخفض، ق ــة، ت  يف املائ
ــدول        ــع ال ــاتج القــومي اإلمجــايل جلمي للــدخل الفــردي يــساوي متوســط نــصيب الفــرد مــن الن

  ألعضاء لفترات األساس اإلحصائية؛ا
   يف املائة؛ ٠,٠٠١حد أدىن ملعدل النصيب املقرر قدره   ) و(  
   املائة؛ يف٠,٠١ قدره حد أقصى ملعدل النصيب املقرر ألقل البلدان منوا  ) ز(  
   يف املائة؛٢٢لنصيب املقرر قدره حد أقصى ملعدل ا  ) ح(  
 أن تطبيق املنهجية احلالية، على النحو الوارد أعاله، يعكـس الـتغريات          تالحظ  - ٦  

  للدول األعضاء يف األمم املتحدة؛يف األوضاع االقتصادية النسبية 
صص الدول األعضاء مـن الـدخل    أن التغريات اليت تطرأ على ح      تالحظ أيضا   - ٧  

القومي اإلمجايل العاملي تؤدي إىل تغيريات يف القدرة النسبية على التسديد، وهو أمر ينبغـي أن                
  ُيعكس على حنو أكثر دقة يف جدول األنصبة املقررة؛

 يف   القـدرة علـى الـدفع       أخـذ مبـدأ     أنه ميكن تعزيز املنهجيـة احلاليـة مـع           تدرك  - ٨  
  ؛االعتبار

 احلاجة إىل دراسة متعمقـة للمنهجيـة بطريقـة فعالـة وسـريعة، مـع               ك أيضا تدر  - ٩  
  ؛ يف االعتبار اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاءأخذ
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ــة االشــتراكات أن  تطلــب  - ١٠   ــومت  إىل جلن ــها وللنظــام الــداخلي    ق ، وفقــا لواليت
 ميبة املقـررة وتقـد    جـدول األنـص   املتبعـة يف إعـداد      نهجيـة   املعناصـر   باسـتعراض   للجمعية العامة،   

توصــيات بــشأهنا، لكــي تعكــس تلــك العناصــر قــدرة الــدول األعــضاء علــى الــدفع، وأن تقــدم  
  جلزء الرئيسي من دورهتا السبعني؛تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية يف ا

 أن يكــون جــدول األنــصبة املقــررة الشــتراكات الــدول األعــضاء يف       تقــرر  - ١١  
  : على النحـو التايل٢٠١٥و  ٢٠١٤ و ٢٠١٣سنوات للامليزانية العادية لألمم املتحدة 

    
  النسبة املئوية  الدولة العضو

٢,٤٣٨ اإلحتاد الروسي
٠,٠١٠ إثيوبيا

٠,٠٤٠ أذربيجان
٠,٤٣٢ األرجنتني
٠,٠٢٢ األردن
٠,٠٠٧ أرمينيا
٠,٠٠١ إريتريا
٢,٩٧٣ أسبانيا
٢,٠٧٤ أستراليا
٠,٠٤٠ إستونيا
٠,٣٩٦ إسرائيل

٠,٠٠٥ انستانأفغ
٠,٠٤٤ إكوادور
٠,٠١٠ ألبانيا
٧,١٤١ أملانيا

٠,٥٩٥ اإلمارات العربية املتحدة
٠,٠٠٢ أنتيغوا وبربودا

٠,٠٠٨ أندورا
٠,٣٤٦ إندونيسيا
٠,٠١٠ أنغوال

٠,٠٥٢ أوروغواي
٠,٠١٥ أوزبكستان

٠,٠٠٦ أوغندا
٠,٠٩٩ أوكرانيا
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  النسبة املئوية  الدولة العضو

٠,٣٥٦ ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
٠,٤١٨ أيرلندا
٠,٠٢٧ أيسلندا
٤,٤٤٨ إيطاليا

٠,٠٠٤ بابوا غينيا اجلديدة
٠,٠١٠ باراغواي
٠,٠٨٥ باكستان

٠,٠٠١ باالو
٠,٠٣٩ البحرين
٢,٩٣٤ الربازيل
٠,٠٠٨ بربادوس
٠,٤٧٤ الربتغال

٠,٠٢٦ بروين دار السالم
٠,٩٩٨ بلجيكا
٠,٠٤٧ بلغاريا
٠,٠٠١ بليز

٠,٠١٠ بنغالديش
٠,٠٢٦ بنما
٠,٠٠٣ بنن

٠,٠٠١ بوتان
٠,٠١٧ بوتسوانا

٠,٠٠٣ بوركينا فاسو
٠,٠٠١ بوروندي

٠,٠١٧ البوسنة واهلرسك
٠,٩٢١ بولندا

٠,٠٠٩ )  املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا 
٠,١١٧ بريو

٠,٠٥٦ بيالروس
٠,٢٣٩ تايلند

٠,٠١٩ تركمانستان
١,٣٢٨ تركيا

٠,٠٤٤ اغوترينيداد وتوب
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  النسبة املئوية  الدولة العضو

٠,٠٠٢ تشاد
٠,٠٠١ توغو
٠,٠٠١ توفالو
٠,٠٣٦ تونس
٠,٠٠١ تونغا

٠,٠٠٢  ليشيت-تيمور 
٠,٠١١ جامايكا

٠,٠٠٥ اجلبل األسود
٠,١٣٧ اجلزائر

٠,٠١٧ جزر البهاما
٠,٠٠١ جزر القمر

٠,٠٠١ جزر سليمان
٠,٠٠١ جزر مارشال

٠,٠٠١ مجهورية أفريقيا الوسطى
٠,٣٨٦ اجلمهورية التشيكية

٠,٠٤٥ اجلمهورية الدومينيكية
٠,٠٣٦ اجلمهورية العربية السورية

٠,٠٠٣ مجهورية الكونغو الدميقراطية
٠,٠٠٩ مجهورية تنـزانيا املتحدة

١,٩٩٤ مجهورية كوريا
٠,٠٠٦ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
٠,٠٠٢ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

٠,٠٠٨ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
٠,٠٠٣ مجهورية مولدوفا
٠,٣٧٢ جنوب أفريقيا

٠,٠٠٤  جنوب السودان
٠,٠٠٧ جورجيا
٠,٠٠١ جيبويت
٠,٦٧٥ الدامنرك
٠,٠٠١ دومينيكا

٠,٠٠١ الرأس األخضر
٠,٠٠٢ رواندا
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  النسبة املئوية  الدولة العضو

٠,٢٢٦ رومانيا
٠,٠٠٦ زامبيا

٠,٠٠٢  زمبابوي
٠,٠٠١ ساموا

٠,٠٠١ سان تومي وبرينسييب
٠,٠٠٣ سان مارينو

٠,٠٠١ سانت فنسنت وجزر غرينادين
٠,٠٠١ سانت كيتس ونيفيس

٠,٠٠١ سانت لوسيا
٠,٠٢٥ سري النكا
٠,٠١٦ السلفادور
٠,١٧١ سلوفاكيا
٠,١٠٠ سلوفينيا
٠,٣٨٤ سنغافورة
٠,٠٠٦ السنغال
٠,٠٠٣ سوازيلند
٠,٠١٠ السودان
٠,٠٠٤ سورينام
٠,٩٦٠ السويد
١,٠٤٧ سويسرا
٠,٠٠١ سرياليون
٠,٠٠١ سيشيل
٠,٣٣٤ شيلي
٠,٠٤٠ صربيا

٠,٠٠١ الصومال
٥,١٤٨ الصني

٠,٠٠٣ طاجيكستان
٠,٠٦٨ العراق
٠,١٠٢ عمان
٠,٠٢٠ غابون
٠,٠٠١ غامبيا
٠,٠١٤ غانا
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  النسبة املئوية  الدولة العضو

٠,٠٠١ غرينادا
٠,٠٢٧ غواتيماال

٠,٠٠١ غيانا
٠,٠٠١ غينيا

٠,٠٠١  بيساو-غينيا 
٠,٠١٠ غينيا االستوائية

٠,٠٠١ فانواتو
٥,٥٩٣ فرنسا
٠,١٥٤ الفلبني

٠,٦٢٧ ) البوليفارية-مجهورية (فنـزويال 
٠,٥١٩ فنلندا
٠,٠٠٣ فيجي

٠,٠٤٢ فييت نام
٠,٠٤٧ قربص
٠,٢٠٩ قطر

٠,٠٠٢ قريغيزستان
٠,١٢١ كازاخستان
٠,٠١٢ الكامريون
٠,١٢٦ كرواتيا
٠,٠٠٤ كمبوديا
٢,٩٨٤ كندا
٠,٠٦٩ كوبا

٠,٠١١ كوت ديفوار
٠,٠٣٨ كوستاريكا
٠,٢٥٩ كولومبيا
٠,٠٠٥ الكونغو
٠,٢٧٣ الكويت
٠,٠٠١ كرييباس
٠,٠١٣ كينيا
٠,٠٤٧ التفيا
٠,٠٤٢ لبنان

٠,٠٨١ لكسمربغ
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  النسبة املئوية  الدولة العضو

٠,٠٠١ ليربيا
٠,١٤٢ ليبيا

٠,٠٧٣ ليتوانيا
٠,٠٠٩ ليختنشتاين

٠,٠٠١ يسوتول
٠,٠١٦ مالطة
٠,٠٠٤ مايل

٠,٢٨١ ماليزيا
٠,٠٠٣ مدغشقر

٠,١٣٤ مصر
٠,٠٦٢ املغرب

١,٨٤٢ املكسيك
٠,٠٠٢ مالوي
٠,٠٠١ ملديف

٠,٨٦٤ اململكة العربية السعودية
٥,١٧٩ اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

٠,٠٠٣ منغوليا
٠,٠٠٢ موريتانيا

٠,٠١٣ وريشيوسم
٠,٠٠٣ موزامبيق
٠,٠١٢ موناكو
٠,٠١٠ ميامنار

٠,٠٠١ ) املوحدة-واليات (ميكرونيزيا 
٠,٠١٠ ناميبيا
٠,٠٠١ ناورو
٠,٨٥١ النرويج
٠,٧٩٨ النمسا
٠,٠٠٦ نيبال
٠,٠٠٢ النيجر
٠,٠٩٠ نيجرييا

٠,٠٠٣ نيكاراغوا
٠,٢٥٣ نيوزيلندا



A/67/502/Add.1  
 

12-66616 11 
 

  النسبة املئوية  الدولة العضو

٠,٠٠٣ هاييت
٠,٦٦٦ اهلند

٠,٠٠٨ هندوراس
٠,٢٦٦ هنغاريا
١,٦٥٤ هولندا

٢٢,٠٠٠ الواليات املتحدة األمريكية
١٠,٨٣٣ اليابان
٠,٠١٠ اليمن
٠,٦٣٨ اليونان

١٠٠,٠٠٠  اجملموع  
    

 )٢( بتقريــر األمــني العــام عــن خطــط الــدفع املتعــددة الــسنوات       حتــيط علمــا   - ١٢  
  ؛ )١(لةواستنتاجات جلنة االشتراكات وتوصياهتا ذات الص

   باء؛٥٧/٤ من قرارها ١ الفقرة تؤكد من جديد   - ١٣  
 لألمـم املتحـدة أن تنظـر         املتأخرة عن دفع اشـتراكاهتا      الدول األعضاء    تشجع  - ١٤  

  يف تقدمي خطط تسديد متعددة السنوات؛
 أن جلنة االشتراكات أجرت استعراضا ألساليب عملها خالل دورهتـا        تالحظ  - ١٥  

  ب إليها أن تواصل ذلك االستعراض؛وتطلالثانية والسبعني، 
  :  ما يليتقرر  - ١٦  
 مـن النظـام املـايل       ٩-٣بـصرف النظـر عـن أحكـام البنـد           ،  خيول األمـني العـام      )أ(  

 وبعــد التــشاور مــع رئــيس جلنــة  تقــديره، أن يقبــل، حــسب )٤(والقواعــد املاليــة لألمــم املتحــدة
ــدول األعــضاء   جــزءااالشــتراكات،  ــن اشــتراكات ال ــسنول م ــة ل  ٢٠١٤ و ٢٠١٣ات التقوميي

  الت غري دوالر الواليات املتحدة؛ بعم٢٠١٥ و
 الكرســي الرســويل الــذي إىل، )٣( مــن النظــام املــايل٨-٣وفقــا للبنــد يطلــب،    )ب(  

يـسهم يف نفقـات املنظمـة        فيهـا أن     األمم املتحدة رغم أنه لـيس عـضوا       يشارك يف بعض أنشطة     
 إىل معــدل افتراضــي للنــصيب املقــرر قــدره    اســتنادا٢٠١٥ و ٢٠١٤ و ٢٠١٣عــن األعــوام 

__________ 
 .Amend.1 و ST/SGB/2003/7انظر الوثيقة   )٤(  
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ــيتحملها الكرســي         ٠,٠٠١ ــيت س ــة ال ــسنوية الثابت ــوم ال ــل األســاس حلــساب الرس ــة ميث  يف املائ
  ؛١٩٨٩ديسمرب / كانون األول٢١ؤرخ  باء امل٤٤/١٩٧الرسويل وفقا لقرار اجلمعية العامة 

ح عـضوا  نـوب الـسودان، الـذي أصـب    جل أن يكون معدل النـصيب املقـرر         تقرر  - ١٧  
  ؛٢٠١٢ و ٢٠١١ يف املائة لعامي ٠,٠٠٣، ٢٠١١يوليه / متوز١٤يف األمم املتحدة يف 

 أن يـدفع جنـوب الـسودان واحـدا مـن اثـين عـشر جـزءا مـن تلـك                  تقرر أيضا   - ١٨  
  ؛٢٠١١ة يف األمم املتحدة يف عام النسبة عن كل شهر كامل من العضوي

 ٢٠١١نوب الـسودان لعـامي      جل أن حتسب االشتراكات املقررة      تقرر كذلك   - ١٩  
 على نفس أسـاس األنـصبة املقـررة للـدول األعـضاء األخـرى، باسـتثناء أنـه يف حالـة                      ٢٠١٢و  

 الـسالم،    حفـظ  االعتمادات أو قـسمة النفقـات الـيت تقررهـا اجلمعيـة العامـة لتمويـل عمليـات                   
ة سيتعني احتساب اشتراكات جنوب السودان، احملددة حسب مستوى االشـتراكات املخصـص           

، عمـــال بأحكـــام قـــرار اجلمعيـــة ٢٠١٢ و ٢٠١١لـــه يف عمليـــات حفـــظ الـــسالم يف عـــامي  
  ، بالتناسب مع السنة التقوميية؛ ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٣ املؤرخ ٥٥/٢٣٥

يف  ٢٠١٢ و   ٢٠١١نـوب الـسودان لعـامي       جلاألنـصبة املقـررة     تقيَّد   أن   تقرر  - ٢٠  
  ؛)٣( من النظام املايل١٣-٣ مبوجب البند  باب اإليرادات املتنوعة

أن حيـسب املبلـغ النقـدي       ،  )٣( مـن النظـام املـايل      ٧-٣، وفقـا للبنـد      تقرر أيضا   - ٢١  
املدفوع مقدما مـن جنـوب الـسودان إىل صـندوق رأس املـال املتـداول بتطبيـق معـدل النـصيب                      

علـى املـستوى املـأذون بـه للـصندوق، وأن يـضاف إىل الـصندوق، حلـني              ٢٠١١ لعام   لهاملقرر  
  .ماجه يف جدول ذي نسبة مئويةإد
  


	الدورة السابعة والستون
	البند 134 من جدول الأعمال
	جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة
	تقرير اللجنة الخامسة
	المقرر: السيد جاستين كيسوكا (جمهورية تنـزانيا المتحدة)
	أولا - مقدمة
	1 - ترد التوصية التي سبق للجنة الخامسة أن قدمتها إلى الجمعية العامة في إطار البند 134 من جدول الأعمال في تقرير اللجنة الذي تتضمنه الوثيقة A/67/502.
	2 - واستأنفت اللجنة الخامسة نظرها في هذا البند في جلستها الثانية والعشرين المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2012. وترد البيانات التي أُدلي بها والملاحظات التي أُبديت خلال نظر اللجنة في هذا البند في المحضر الموجز ذي الصلة (A/C.5/67/SR.22).
	3 - وللنظر في هذا البند، كانت الوثيقتان التاليتان معروضتين على اللجنة:
	(أ)  تقريرا لجنــة الاشتراكات (A/66/11 و A/67/11)؛
	(ب) تقرير الأمين العام عن خطط التسديد المتعددة السنوات (A/67/75).
	ثانيا - النظر في مشروع القرار A/C.5/67/L.6
	4 - كان معروضا على اللجنة، في جلستها الثانية والعشرين المعقودة في 24 كانون الأول/ديسمبر، مشروع قرار معنون ’’جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة‘‘ (A/C.5/67/L.6)، قدمه الرئيس بناء على مشاورات غير رسمية نسقها ممثل بنغلاديش.
	5 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.5/67/L.6 بدون تصويت (انظر الفقرة 6).
	ثالثا - توصية اللجنة الخامسة
	6 - توصي اللجنة الخامسة الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:
	جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قراراتها ومقرراتها السابقة بشأن جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة، بما فيها القراران 55/5 باء وجيم المؤرخان 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، والقرارات 57/4 باء المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/1 باء المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 61/237 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 64/248 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2009،
	وإذ تعيد تأكيد المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة والمادة 160 من نظامها الداخلي،
	وإذ تشير إلى الفقرتين 5 و 6 من قرارها 58/1 بـاء،
	وقد نظرت في تقرير لجنة الاشتراكات عن دوراتها الحادية والسبعين() والثانية والسبعين() وتقرير الأمين العام عن خطط التسديد المتعددة السنوات()،
	1 - تؤكد من جديد أن تحديد جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة يظل من اختصاص الجمعية العامة؛ 
	2 - تؤكد من جديد أيضا المبدأ الأساسي القائل بأن تقسم نفقات المنظمة عموما حسب القدرة على الدفع؛
	3 - تؤكد من جديد التزام جميع الدول الأعضاء بتحمل نفقات الأمم المتحدة، حسبما تقسمها الجمعية العامة، طبقا للفقرة 2 من المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة؛
	4 - تؤكد من جديد أنه يتعين على لجنة الاشتراكات، بوصفها هيئة فنية، إعداد جدول الأنصبة المقررة بالاستناد حصرا إلى بيانات موثوق بها ويمكن التحقق منها ومقارنتها؛
	5 - تقرر أن يستند جدول الأنصبة المقررة للفترة 2013-2015 إلى العناصر والمعايير التالية: 
	(أ) تقديرات الدخل القومي الإجمالي؛ 
	(ب) متوسط فترات أساس إحصائية مدتها ثلاث وست سنوات؛ 
	(ج) معدلات تحويل تستند إلى أسعار الصرف السائدة في السوق، باستثناء الحالات التي يؤدي ذلك فيها إلى حدوث تقلبات وأوجه خلل مفرطة في دخل بعض الدول الأعضاء، عندما يتعين استخـدام أسعار الصرف المعدلة حسب الأسعار أو غيرها من معدلات التحويل المناسبة، مع أخذ قرارها 46/221 باء المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1991 في الاعتبار على النحو الواجب؛
	(د) النهج القائم على حساب عبء الدين والمستخدم في جدول الأنصبة المقررة للفترة 2010-2012؛ 
	(هـ)  تسوية للدخل الفردي المنخفض، قدرها 80 في المائة، تشمل حدا أدنى للدخل الفردي يساوي متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي لجميع الدول الأعضاء لفترات الأساس الإحصائية؛
	(و)  حد أدنى لمعدل النصيب المقرر قدره 0.001 في المائة؛ 
	(ز)  حد أقصى لمعدل النصيب المقرر لأقل البلدان نموا قدره 0.01 في المائة؛
	(ح)  حد أقصى لمعدل النصيب المقرر قدره 22 في المائة؛
	6 - تلاحظ أن تطبيق المنهجية الحالية، على النحو الوارد أعلاه، يعكس التغيرات في الأوضاع الاقتصادية النسبية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛
	7 - تلاحظ أيضا أن التغيرات التي تطرأ على حصص الدول الأعضاء من الدخل القومي الإجمالي العالمي تؤدي إلى تغييرات في القدرة النسبية على التسديد، وهو أمر ينبغي أن يُعكس على نحو أكثر دقة في جدول الأنصبة المقررة؛
	8 - تدرك أنه يمكن تعزيز المنهجية الحالية مع  أخذ مبدأ القدرة على الدفع في الاعتبار؛
	9 - تدرك أيضا الحاجة إلى دراسة متعمقة للمنهجية بطريقة فعالة وسريعة، مع أخذ الآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء في الاعتبار؛
	10 - تطلب إلى لجنة الاشتراكات أن  تقوم، وفقا لولايتها وللنظام الداخلي للجمعية العامة، باستعراض عناصر المنهجية المتبعة في إعداد جدول الأنصبة المقررة وتقديم توصيات بشأنها، لكي تعكس تلك العناصر قدرة الدول الأعضاء على الدفع، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية في الجزء الرئيسي من دورتها السبعين؛
	11 - تقرر أن يكون جدول الأنصبة المقررة لاشتراكات الدول الأعضاء في الميزانية العادية للأمم المتحدة للسنوات 2013 و 2014 و 2015 على النحـو التالي:
	الدولة العضو
	النسبة المئوية
	الإتحاد الروسي
	2,438
	إثيوبيا
	0,010
	أذربيجان
	0,040
	الأرجنتين
	0,432
	الأردن
	0,022
	أرمينيا
	0,007
	إريتريا
	0,001
	أسبانيا
	2,973
	أستراليا
	2,074
	إستونيا
	0,040
	إسرائيل
	0,396
	أفغانستان
	0,005
	إكوادور
	0,044
	ألبانيا
	0,010
	ألمانيا
	7,141
	الإمارات العربية المتحدة
	0,595
	أنتيغوا وبربودا
	0,002
	أندورا
	0,008
	إندونيسيا
	0,346
	أنغولا
	0,010
	أوروغواي
	0,052
	أوزبكستان
	0,015
	أوغندا
	0,006
	أوكرانيا
	0,099
	إيران (جمهورية - الإسلامية)
	0,356
	أيرلندا
	0,418
	أيسلندا
	0,027
	إيطاليا
	4,448
	بابوا غينيا الجديدة
	0,004
	باراغواي
	0,010
	باكستان
	0,085
	بالاو
	0,001
	البحرين
	0,039
	البرازيل
	2,934
	بربادوس
	0,008
	البرتغال
	0,474
	بروني دار السلام
	0,026
	بلجيكا
	0,998
	بلغاريا
	0,047
	بليز
	0,001
	بنغلاديش
	0,010
	بنما
	0,026
	بنن
	0,003
	بوتان
	0,001
	بوتسوانا
	0,017
	بوركينا فاسو
	0,003
	بوروندي
	0,001
	البوسنة والهرسك
	0,017
	بولندا
	0,921
	بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) 
	0,009
	بيرو
	0,117
	بيلاروس
	0,056
	تايلند
	0,239
	تركمانستان
	0,019
	تركيا
	1,328
	ترينيداد وتوباغو
	0,044
	تشاد
	0,002
	توغو
	0,001
	توفالو
	0,001
	تونس
	0,036
	تونغا
	0,001
	تيمور - ليشتي
	0,002
	جامايكا
	0,011
	الجبل الأسود
	0,005
	الجزائر
	0,137
	جزر البهاما
	0,017
	جزر القمر
	0,001
	جزر سليمان
	0,001
	جزر مارشال
	0,001
	جمهورية أفريقيا الوسطى
	0,001
	الجمهورية التشيكية
	0,386
	الجمهورية الدومينيكية
	0,045
	الجمهورية العربية السورية
	0,036
	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	0,003
	جمهورية تنـزانيا المتحدة
	0,009
	جمهورية كوريا
	1,994
	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	0,006
	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	0,002
	جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة
	0,008
	جمهورية مولدوفا
	0,003
	جنوب أفريقيا
	0,372
	جنوب السودان
	0,004
	جورجيا
	0,007
	جيبوتي
	0,001
	الدانمرك
	0,675
	دومينيكا
	0,001
	الرأس الأخضر
	0,001
	رواندا
	0,002
	رومانيا
	0,226
	زامبيا
	0,006
	زمبابوي
	0,002
	ساموا
	0,001
	سان تومي وبرينسيبي
	0,001
	سان مارينو
	0,003
	سانت فنسنت وجزر غرينادين
	0,001
	سانت كيتس ونيفيس
	0,001
	سانت لوسيا
	0,001
	سري لانكا
	0,025
	السلفادور
	0,016
	سلوفاكيا
	0,171
	سلوفينيا
	0,100
	سنغافورة
	0,384
	السنغال
	0,006
	سوازيلند
	0,003
	السودان
	0,010
	سورينام
	0,004
	السويد
	0,960
	سويسرا
	1,047
	سيراليون
	0,001
	سيشيل
	0,001
	شيلي
	0,334
	صربيا
	0,040
	الصومال
	0,001
	الصين
	5,148
	طاجيكستان
	0,003
	العراق
	0,068
	عمان
	0,102
	غابون
	0,020
	غامبيا
	0,001
	غانا
	0,014
	غرينادا
	0,001
	غواتيمالا
	0,027
	غيانا
	0,001
	غينيا
	0,001
	غينيا - بيساو
	0,001
	غينيا الاستوائية
	0,010
	فانواتو
	0,001
	فرنسا
	5,593
	الفلبين
	0,154
	فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)
	0,627
	فنلندا
	0,519
	فيجي
	0,003
	فييت نام
	0,042
	قبرص
	0,047
	قطر
	0,209
	قيرغيزستان
	0,002
	كازاخستان
	0,121
	الكاميرون
	0,012
	كرواتيا
	0,126
	كمبوديا
	0,004
	كندا
	2,984
	كوبا
	0,069
	كوت ديفوار
	0,011
	كوستاريكا
	0,038
	كولومبيا
	0,259
	الكونغو
	0,005
	الكويت
	0,273
	كيريباس
	0,001
	كينيا
	0,013
	لاتفيا
	0,047
	لبنان
	0,042
	لكسمبرغ
	0,081
	ليبريا
	0,001
	ليبيا
	0,142
	ليتوانيا
	0,073
	ليختنشتاين
	0,009
	ليسوتو
	0,001
	مالطة
	0,016
	مالي
	0,004
	ماليزيا
	0,281
	مدغشقر
	0,003
	مصر
	0,134
	المغرب
	0,062
	المكسيك
	1,842
	ملاوي
	0,002
	ملديف
	0,001
	المملكة العربية السعودية
	0,864
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
	5,179
	منغوليا
	0,003
	موريتانيا
	0,002
	موريشيوس
	0,013
	موزامبيق
	0,003
	موناكو
	0,012
	ميانمار
	0,010
	ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
	0,001
	ناميبيا
	0,010
	ناورو
	0,001
	النرويج
	0,851
	النمسا
	0,798
	نيبال
	0,006
	النيجر
	0,002
	نيجيريا
	0,090
	نيكاراغوا
	0,003
	نيوزيلندا
	0,253
	هايتي
	0,003
	الهند
	0,666
	هندوراس
	0,008
	هنغاريا
	0,266
	هولندا
	1,654
	الولايات المتحدة الأمريكية
	22,000
	اليابان
	10,833
	اليمن
	0,010
	اليونان
	0,638
	المجموع
	100,000
	12 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن خطط الدفع المتعددة السنوات(2) واستنتاجات لجنة الاشتراكات وتوصياتها ذات الصلة(1)؛ 
	13 -  تؤكد من جديد الفقرة 1 من قرارها 57/4 باء؛
	14 - تشجع الدول الأعضاء  المتأخرة عن دفع اشتراكاتها للأمم المتحدة أن تنظر في تقديم خطط تسديد متعددة السنوات؛
	15 - تلاحظ أن لجنة الاشتراكات أجرت استعراضا لأساليب عملها خلال دورتها الثانية والسبعين، وتطلب إليها أن تواصل ذلك الاستعراض؛
	16 - تقرر ما يلي: 
	(أ) يخول الأمين العام، بصرف النظر عن أحكام البند 3-9 من النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة()، أن يقبل، حسب تقديره وبعد التشاور مع رئيس لجنة الاشتراكات، جزءا من اشتراكات الدول الأعضاء للسنوات التقويمية 2013 و 2014 و 2015 بعملات غير دولار الولايات المتحدة؛
	(ب)  يطلب، وفقا للبند 3-8 من النظام المالي(3)، إلى الكرسي الرسولي الذي يشارك في بعض أنشطة الأمم المتحدة رغم أنه ليس عضوا فيها أن يسهم في نفقات المنظمة عن الأعوام 2013 و 2014 و 2015 استنادا إلى معدل افتراضي للنصيب المقرر قدره 0.001 في المائة يمثل الأساس لحساب الرسوم السنوية الثابتة التي سيتحملها الكرسي الرسولي وفقا لقرار الجمعية العامة 44/197 باء المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1989؛
	17 - تقرر أن يكون معدل النصيب المقرر لجنوب السودان، الذي أصبح عضوا في الأمم المتحدة في 14 تموز/يوليه 2011، 0.003 في المائة لعامي 2011 و 2012؛
	18 - تقرر أيضا أن يدفع جنوب السودان واحدا من اثني عشر جزءا من تلك النسبة عن كل شهر كامل من العضوية في الأمم المتحدة في عام 2011؛
	19 - تقرر كذلك أن تحسب الاشتراكات المقررة لجنوب السودان لعامي 2011 و 2012 على نفس أساس الأنصبة المقررة للدول الأعضاء الأخرى، باستثناء أنه في حالة الاعتمادات أو قسمة النفقات التي تقررها الجمعية العامة لتمويل عمليات  حفظ السلام، سيتعين احتساب اشتراكات جنوب السودان، المحددة حسب مستوى الاشتراكات المخصصة له في عمليات حفظ السلام في عامي 2011 و 2012، عملا بأحكام قرار الجمعية 55/235 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، بالتناسب مع السنة التقويمية؛ 
	20 - تقرر أن تقيَّد الأنصبة المقررة لجنوب السودان لعامي 2011 و 2012 في باب الإيرادات المتنوعة  بموجب البند 3-13 من النظام المالي(3)؛
	21 - تقرر أيضا، وفقا للبند 3-7 من النظام المالي(3)، أن يحسب المبلغ النقدي المدفوع مقدما من جنوب السودان إلى صندوق رأس المال المتداول بتطبيق معدل النصيب المقرر له لعام 2011 على المستوى المأذون به للصندوق، وأن يضاف إلى الصندوق، لحين إدماجه في جدول ذي نسبة مئوية.

