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  قرار اجلمعية العام لألمم املتحدة بشأن
  قوة األمم املتحدة املوقتة يف لبنان لتموي

  ]مقتطفات[ *.13/6/1997نيويورك، 
  

  
  [.......]  
  :إن اجلمعية العامة  
وتقرير اللجنة  )1(وقد نظرت يف تقارير األمين العام عن تمويل قوة األمم املتحدة املوقتة يف لبنان  

  )2(.دارة وامليزانية ذي الصلةاالستشارية لشؤون اإل
، الذي أنشأ 1978مارس /آذار 19املؤرخ ) 1978( 425وإذ تضع يف اعتبارها قرار جملس األمن   

اجمللس بموجبه قوة األمم املتحدة املوقتة يف لبنان، والقرارات الالحقة التي مدد اجمللس بموجبها والية القوة، 
  .1997يناير /انون الثاينك 28املؤرخ ) 1997( 1095وآخرها القرار 

بشأن تمويل القوة وقراراتها الالحقة  1978أبريل /نيسان 21املؤرخ  8/2وإذ تشير إىل قرارها دإ ـ   
  .1996 هيوني/حزيران 7باء املؤرخ  50/89بشأن املوضوع، وآخرها القرار 

من  2وفقاً للفقرة  وإذ تؤكد من جديد أن تكاليف القوة تمثل نفقات للمنظمة تتحملها الدول األعضاء  
  .من ميثاق األمم املتحدة 17املادة 

وإذ تشير أيضاً إىل مقرراتها السابقة بشأن ضرورة القيام، من أجل تغطية النفقات التي تتسبب فيها   
  .القوة، باتباع إجراء خمتلف عن اإلجراء املتبع لتغطية نفقات امليزانية العادية لألمم املتحدة

ا أن البلدان األكثر نمواً من الناحية االقتصادية يف وضع يمكنها من تقديم وإذ تأخذ يف اعتباره  
مساهمات أكبر نسبياً وأن قدرة البلدان األقل نمواً من الناحية االقتصادية على اإلسهام يف عمليات من هذا القبيل 

  .تكون حمدودة نسبياً
لدول الدائمة العضوية يف جملس األمن وإذ تضع يف اعتبارها املسؤوليات اخلاصة التي تقع على عاتق ا  

يونيه /حزيران 27املؤرخ ) 4دإ ـ ( 1874يف تمويل تلك العمليات، على النحو املشار إليه يف قرار اجلمعية العامة 
1963.  

  .وإذ تالحظ مع التقدير أنه تم تقديم تبرعات لتمويل القوة  
وارد املالية الالزمة لتمكينها من الوفاء وإدراكاً منها حلقيقة أنه من الضروري أن تزود القوة بامل  
  .تها وفقاً لقرارات جملس األمن ذات الصلةابمسؤولي

وإذ يقلقها أن األمين العام ما زال يواجه صعوبات يف الوفاء بالتزامات القوة يف حينها، بما يف ذلك   
  .التكاليف للدول املساهمة بقوات حالياً وسابقاًسداد 

األرصدة الفائضة يف احلساب اخلاص لقوة األمم املتحدة املوقتة يف لبنان قد وإذ يقلقها أيضاً أن   
استنفدت يف تغطية نفقات القوة للتعويض عن نقص اإليرادات الناجت عن عدم دفع دول أعضاء ملساهماتها أو 

  .التأخر يف دفعها
عام أن يدرج يف تقريره املقبل عن تمويل باء الذي طلبت فيه إىل األمين ال 50/89وإذ تشير إىل قرارها   

 1996أبريل /نيسان 18القوة تقييماً تاماً لألضرار الناجمة عن احلادث الذي وقع يف مقر القوة يف قانا يف 
  .ولتكاليفها

                                                 
الواليات (صوتًا في مقابل صوتين  127وآانت الجمعية العامة صادقت على القرار بأغلبية . 14/6/1997، )يروتب" (السفير" *

 .روسيا، وغياب أو عدم قدرة بقية األعضاء على التصويت ، وامتناع)المتحدة وإسرائيل
)1( A/51/535/Add.1 وAdd.2 
)2( A/51/684/Add.1  
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ا م، ب1997أبريل /نيسان 30يف قوة األمم املتحدة املوقتة يف لبنان يف حتيط علماً بحالة املساهمات ـ 1
يف املئة  6.6ت املتحدة، تمثل امليون دوالر من دوالرات الوالي 176.8اهمات غير املدفوعة البالغة يف ذلك املس

 16الحظ أن نحو ت، و1997يونيه /حزيران 30من جمموعة األنصبة املقررة منذ بدء القوة إىل الفترة املنتهية يف 
خرى املعنية، ث جميع الدول األعضاء األُيف املئة من الدول األعضاء قد دفعت أنصبتها املقررة بالكامل، وحت

 .والسيما الدول التي عليها متأخرات، أن تكفل سداد أنصبتها املقررة غير املدفوعة
تعرب عن قلقها إزاء احلالة املالية يف ما يتعلق بأنشطة حفظ السالم، خاصة يف ما يتصل بسداد ـ 2

 .تأخر دول أعضاء عن دفع أنصبتها املقررة يف حينها التكاليف للدول املساهمة بقوات التي تتحمل أعباء بسبب
 .تعرب عن تقديرها للدول األعضاء التي دفعت أنصبتها املقررة بالكاملـ 3
حتث جميع الدول األعضاء على أن تبذل قصارى جهدها لضمان دفع أنصبتها املقررة للقوة بالكامل ـ 4
 .ويف حينها
رهنًا  )3(تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية، تؤيد املالحظات والتوصيات الواردة يفـ 5

 .بما تنص عليه أحكام هذا القرار
تطلب إىل األمين العام أن يتخذ جميع اإلجراءات الالزمة لضمان إدارة القوة بأقصى قدر من الكفاءة ـ 6
 .واالقتصاد

املتحدة املوقتة يف لبنان بمبلغ  تأذن لألمين العام بالدخول يف التزامات بالنسبة لقوة األممـ 7
 18دوالراً لتغطية التكاليف الناشئة عن احلادث الذي وقع يف مقر األمم املتحدة بقانا يف  1773618

 .1996أبريل /نيسان
 .دوالراً 1773618أعاله، أي  7تقرر أيضاً أن تتحمل إسرائيل كامل املبلغ املذكور يف الفقرة ـ 8

  [.......]  
  

                                                 
)3( A/51/684/Add.1 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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