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 14 قرار رقم
GA-2018-87-RES-14 

 

 
، ومتديد تطبيق جدول 2022-2020اآللية اجلديدة واجلدول اجلديد لتقسيم املسامهات النظامية للفرتة  : الموضوع

 2019حىت عام  2018عام 
 

   يب تاعمةةا ات  87إن اجلمعيةةة العامةةة للمنظمةةة الدوليةةة للاةةة ة اجلناويةةة تاعةرتيفةةولهت ااتمعةةة    و  ةةا الةةة 
 ،2018تاةين الثاين/ةوفمرب  21إىل  18العةيفية املتحدةهت   الفرتة من 

اآلليةة اجلديةدة واجلةدول اجلديةد لتقسةيم املسةامهات ’’املعنةون  GA-2018-87-REP-01  التقةيةة  نظرر  وقد
 GA-2017-86-REP-20، والتقةيةةين ‘‘2019حةىت عةام  2018، ومتديةد تطبيةق جةدول عةام 2020-2022النظامية للفرتة 

جةدول املسةامهات النظاميةة لعةام ت’’ AG-2016-RAP-11و‘‘هت مةاجعةة جةدول املسةامهات النظاميةة: تقةيةة مةحلة ت’’
 ،‘‘هت2018

 على التوصيات اليت قدمها الفةيق العامل املعين مبةاجعة جدول املسامهات النظامية،  وإذ تسجل اطالعها

يفةةةان الواةةةص ايقتصةةةا   للبلةةةدان ابعلةةةات   اعةرتيفةةةول قةةةد تتةةةت يفاةةة ل  بةةةت منةةة   ن اعت مةةةدت،  وإذ تقرررر  
، وإ  ا ةةةا منهةةةا 2014السةةةا ية منةةة  عةةةام  ، منظومةةةة تقسةةةيم املسةةةامهات النظاميةةةةAG-2014-RES-13مبوجةةةل القةةةةا  
وابقةةل اب ثةةة ابعلةةات البلةةدان مسةةامهات  فلةةل يفةة   علةةى  ةةوللتمييةة  املسةةامهات النظاميةةة جةةدول  للةةةو ة تعةةديل

 ها، يفينفيما    ثة توازةايفا ل  هاتقسيماز ها ا والتوصل يف لك إىل 

 ن مةةن اللةةةو   التف ةةت يفاةة ل معمةةق    يفيةةة تقسةةيم املسةةامهات النظاميةةة وفقةةا لقةةد ة  بالتررال  وإذ تعتبررر
  علات املنظمة على تسديدها، 

يفةةةالفةيق العامةةةل املعةةةين مبةاجعةةةة جةةةدول املسةةةامهات النظاميةةةة وتاةةة ةة علةةةى جهةةةو ة   واةةةص املنظومةةةة  تشررر د
 اجلديدة لتقسيم املسامهات ال فيلة يفتحس  اشتتال املنظمة؛ 

 ما يل : رتقر  و 

  مةةةن التقةيةةةة  5التةةة ييل ،  مةةةا يةةةة   لةةةك   2019عةةةام حةةةىت  2018متديةةةد تطبيةةةق جةةةدول عةةةام
GA-2018-87-REP-01؛ 
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  تطبيةةق منظومةةة جديةةدة لتقسةةيم املسةةامهات يبلةة  فيهةةا املعةةدل اب   للمسةةامهة 2020اعتبةةا ا مةةن عةةام ،
   املاوة من املي اةية؛  0,033ةسبة 

  املنظومةةة اجلديةدة، تقسةيم مسةةامهات البلةدان ابعلةات لةةت املاةمولة يفاملعةدل اب   علةةى   إ ةا  هة ة
 سةةاا التطبيةةق املباشةةة بحةةدأل جةةدول ل مةةم املتحةةدة املسةةتناد إليةةم  مةجةةص يفتةةا ي  اعتمةةا   و مةاجعةةة 
 جةةةةدول اعةرتيفةةةةول، وتعةةةةديل جةةةةدول ابمةةةةم املتحةةةةدة املةةةة  و  ليافةةةة    ايعتبةةةةا  البلةةةةدان ابعلةةةةات  

 اعةرتيفول واملعدل اب   للمسامهة؛

 وتنتهة   2020املنظومة اجلديدة لتقسيم املسامهات تد جييا على فةرتة الة أل سةنوات تبةد    عةام  تطبيق
، ومةاجعةةة GA-2018-87-REP-01  التقةيةةة  8إىل  6،  مةةا يةةة   لةةك   التةة يي ت مةةن 2022  عةةام 

 اجلدول   هناية ه ة الفرتة ايةتقالية؛

 ما يل : أيضا روتقر  

  تةاجص اجلمعية العامة جدول املسامهات  ل ال أل سنوات ويبقى  ل مةة صاحلا حىت املةاجعة التالية؛ 

    التقةيةةةتفةةو إ إىل اللةنةةة التنفي يةةة صةة حية تعةةديل جةةدول املسةةامهات وفقةةا للقواعةةد ا ةةد ة 
GA-2018-87-REP-01  إ ا اةلم يفلد إىل املنظمة  و اةسحل منها؛ 

  الةة   ينبتةة  املسةةامهات اعيلةةا  مبلةة  تتيةةت    إىل اةلةةمام يفلةةد إىل املنظمةةة  و اةسةةحايفم منهةةا  ى إ ا
تةاجةةص اجلةةدول  ةة  يفةةابمة لاجلمعيةةة العامةةة   املاوةةة  و   ثةةة، ت بلةة  اللةنةةة التنفي يةةة  5يفنسةةبة  تقسةةيمم
 يفا ملم. 

 

 اعُتمد

 


