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الدورة الرابعة والسبعون
البند  134من جدول األعمال

امليزانية الربانجمية لفرتة السنتني 2019-2018
تقرير اللجنة اخلامسة
املقرر :السيد ايرون واكس (إسرائيل)

أوال  -مقدمة
 - 1قررت اجلمعية العامة يف جلس ــتلا العامة الةااية املعقيف ة يف  20أيليفل/س ــبتم  2019أن تدرج،
بناء على تيفص ـ ـ ـ ـ ـ ــية املعتو ،البند املعنيفن ”امليزااية ال انجمية لفرتة الس ـ ـ ـ ـ ـ ــنت  “2019-2018يف جدول
أعمال ورهتا الرابعة والسبع  ،وأن حتيله إىل اللجنة اخلامسة.
 - 2واظرت اللجنة اخلامس ـ ـ ـ ـ ــة يف جا البند يف جلس ـ ـ ـ ـ ــاهتا  3و  19و  21املعقيف ة يف  11تش ـ ـ ـ ـ ـرين
األول/أكتيفبر و  18و  27كاايفن األول /يس ـ ـ ـ ـ ـ ــم  .2019وتر البياانت اليت أُ يل هبا واملالحظات اليت
أُبديت خالل اظر اللجنة يف البند يف احملاضر امليفجزة ذات الصلة(.)1
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وللنظر يف جا البند ،كاات اليفاثئق التالية معروضة على اللجنة:

مكتب األمم املتحدة للشراكات
(أ)

تقرير األم العام عن معتو األمم املتحدة للشراكات ()A/74/266؛

(ب)

تقرير األم العام عن معتو األمم املتحدة للشراكات ()A/73/222؛

__________
( A/C.5/74/SR.3 )1و  A/C.5/74/SR.19و .A/C.5/74/SR.21
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املخطط العام لتجديد مباين املقر
(ج) التقرير املرحلي الس ـ ــنيفا الس ـ ــا
مباين املقر ()A/73/317؛

عش ـ ــر لفم العام عن تنفيج املد

( ) تقرير جملس مراجعي احلس ـ ـ ــا ت املتعلق ملد
املنتلية يف  31كاايفن األول /يسم )A/73/5 (Vol. V)( 2017؛

العام لتجديد

العام لتجديد مباين املقر عن الس ـ ـ ــنة

( ـ) تقرير األم العام عن تنفيج تيفص ـ ـ ـ ـ ـ ــيات جملس مراجعي احلس ـ ـ ـ ـ ـ ــا ت اليفار ة يف تقارير
عن السنة املنتلية يف  31كاايفن األول /يسم  2017بشأن األمم املتحدة واملد العام لتجديد مباين
املقر ()A/73/353؛
(و)

تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإل ارة وامليزااية ذو الصلة ()A/73/468؛

(ز) التقرير املرحلي السـ ـ ـ ــنيفا اخلامس عشـ ـ ـ ــر لفم العام عن تنفيج املد
مباين املقر ( A/72/294و )A/72/294/Corr.1؛
(ح) تقرير جملس مراجعي احلس ـ ـ ــا ت املتعلق ملد
املنتلية يف  31كاايفن األول /يسم )A/72/5 (Vol. V)( 2016؛

العام لتجديد

العام لتجديد مباين املقر عن الس ـ ـ ــنة

(ط) تقرير األم العام عن تنفيج تيفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيات جملس مراجعي احلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ت اليفار ة يف تقريريه
عن األمم املتحدة وعن املد العام لتجديد مباين املقر للس ـ ـ ـ ـ ـ ــنة املنتلية يف  31كاايفن األول /يس ـ ـ ـ ـ ـ ــم
)A/72/355( 2016؛
(ا)

تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإل ارة وامليزااية ذو الصلة ()A/72/536؛

(ك) التقرير املرحلي السنيفا الرابع عشر لفم العام عن تنفيج املد
املقر ()A/71/309؛
(ل) تقرير جملس مراجعي احلس ـ ـ ــا ت املتعلق ملد
املنتلية يف  31كاايفن األول /يسم )A/71/5 (Vol. V)( 2015؛

العام لتجديد مباين

العام لتجديد مباين املقر عن الس ـ ـ ــنة

تقرير األم العام عن تنفيج تيفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيات جملس مراجعي احلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ت اليفار ة يف تقرير
(م)
عن املد العام لتجديد مباين املقر للسنة املنتلية يف  31كاايفن األول /يسم )A/71/331( 2015؛
(ن)

تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإل ارة وامليزااية ذو الصلة ()A/71/541؛

تقرير األداء الثاين عن امليزانية الربانجمية لفرتة السنتني 2019-2018
( ) تقرير األ اء الة ـ ــاين املق ـ ــدم من األم الع ـ ــام عن امليزااي ـ ــة ال انجمي ـ ــة لفرتة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنت
)A/74/570( 2019-2018؛
(ع)
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تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإل ارة وامليزااية ذو الصلة (.)A/74/583
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اثنيا  -النظر يف مشروع القرار

A/C.5/74/L.14

 - 4كان معروضــا على اللجنة ،يف جلســتلا  21املعقيف ة يف  27كاايفن األول /يســم  ،مشــروع قرار
بعنيفان ”امليزااية ال انجمية لفرتة الس ـ ـ ـ ـ ـ ــنت  ،)A/C.5/74/L.14( “2019-2018قدمه رئيس اللجنة بناءً
على مشاورات غري رمسية اسقلا ممةل بيفلندا.
-5
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ويف اجللسة افسلا ،اعتمدت اللجنة مشروع القرار  A/C.5/74/L.14بدون تصيفيت (ااظر الفقرة .)6
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اثلثا  -توصية اللجنة اخلامسة
-6

تيفصي اللجنةُ اخلامسة اجلمعيةَ العامة عتما مشروع القرار التايل:

امليزانية الربانجمية لفرتة السنتني 2019-2018
ألف
االعتمادات النهائية مليزانية فرتة السنتني 2019-2018
إن اجلمعية العامة،
 - 1حتيط علمااا بتقرير األ اء الةــاين الــجا قــدمــه األم العــام عن امليزاايــة ال انجميــة لفرتة
الســنت  ،)1(2019-2018وتقر االســتنتاجات والتيفصــيات اليفار ة يف تقرير اللجنة االســتشــارية لشــؤون
اإل ارة وامليزااية ذا الصلة لتقرير( ،)2ر نا أبحعام جا القرار؛
-2

تقرر اآليت فيما يتعلق بفرتة السنت :2019-2018

أن يعيفن مبلغ  5 873 652 300والر من والرات اليفالايت املتح ـ ــدة ال ـ ــجا
(أ)
اعتمــدتــه يف قراراهتــا  280/73ألف املؤرخ  22كــاايفن األول /يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  2018و  279/73ء املؤرخ
 15ايسان/أبريل  2019و  306/73املؤرخ  3متيفز/ييفليه  2019على النحيف التايل:
املـبـلــغ املـعـتـمـ ـ ــد يف الـقـرارات
 280/73ألف و 279/73
ء و 306/73
الزاي ة(/النقصان) االعتما النلائي
(بدوالرات اليفالايت املتحدة)

الباب
اجلزء األول  -تقرير السياسات والتيفجيه والتنسيق عميفما
1

تقرير السياسات والتيفجيه والتنسيق عميفماً

2

ش ــؤون اجلمعية العامة واالس االقتص ــا ا واالجتماعي
641 479 700
وإ ارة املؤمترات

)623 467 000 (18 012 700

778 775 600

)763 981 900 (14 793 700

اجملموع الفرعي ،اجلزء األول

137 295 900

3 219 000

140 514 900

اجلزء الةاين  -الشؤون السياسية
3

الشؤون السياسية

1 477 234 300

)1 431 439 100 (45 795 200

4

ازع السالح

25 289 400

)(1 094 500

24 194 900

5

عمليات حفظ السالم

106 125 000

)(1 631 700

104 493 300

__________
(.A/74/570 )1
(.A/74/583 )2
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املـبـلــغ املـعـتـمـ ـ ــد يف الـقـرارات
 280/73ألف و 279/73
ء و 306/73
الزاي ة(/النقصان) االعتما النلائي
(بدوالرات اليفالايت املتحدة)

الباب
6

استددام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
اجملموع الفرعي ،اجلزء الثاين

7 558 700

7 795 700

)(237 000

1 616 444 400

)1 567 686 000 (48 758 400

اجلزء الةالث  -العدل والقاايفن الدوليان
7

حمعمة العدل الدولية

49 549 200

2 187 900

51 737 100

8

الشؤون القاايفاية

73 068 200

2 608 300

75 676 500

122 617 400

4 796 200

127 413 600

اجملموع الفرعي ،اجلزء الثالث

اجلزء الرابع  -التعاون الدويل ألغراض التنمية
9

الشؤون االقتصا ية واالجتماعية

10

أقــل البلــدان ويفا والبلــدان النــاميــة غري الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحليــة والــدول
10 908 200
اجلزرية الصغرية النامية

162 317 700

1 116 700

163 434 400

427 600

11 335 800

11

عم األمم املتحدة للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا

16 419 000

)(1 188 900

15 230 100

12

التجارة والتنمية

135 478 400

1 512 200

136 990 600

13

مركز التجارة الدولية

37 354 000

-

37 354 000

14

البيئة

40 529 400

3 793 300

44 322 700

15

املستيفطنات البشرية

22 502 900

642 100

23 145 000

16
17

املراقب ــة ال ــدولي ــة للمد ــدرات ،ومنع اجلرا ــة واإلر ــاب،
40 788 800
والعدالة اجلنائية

2 317 500

43 106 300

يئة األمم املتحدة للمساواة ب اجلنس ومتع املرأة 16 544 100

2 027 600

18 571 700

اجملموع الفرعي ،اجلزء الرابع

482 842 500

493 490 600 10 648 100

اجلزء اخلامس  -التعاون اإلقليمي ألغراض التنمية

19-22719

18

التنمية االقتصا ية واالجتماعية يف أفريقيا

19

التنمية االقتصا ية واالجتماعية يف آسيا واحملي اهلا ئ 105 246 900

20

التنمية االقتصا ية يف أورو

63 683 400

21

التنميــة االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يــة واالجتمــاعيــة يف أمريعــا الالتينيــة
ومن قة البحر العارييب

116 813 100

164 308 700

)(8 354 300

155 954 400

197 800

105 444 700

3 438 800

67 122 200

660 400

117 473 500
5/9

A/74/606

املـبـلــغ املـعـتـمـ ـ ــد يف الـقـرارات
 280/73ألف و 279/73
ء و 306/73
الزاي ة(/النقصان) االعتما النلائي
(بدوالرات اليفالايت املتحدة)

الباب
22

التنمية االقتصا ية واالجتماعية يف غريب آسيا

73 375 700

)(102 100

73 273 600

23

ال انمج العا ا للتعاون التقين

65 816 600

)(289 000

65 527 600

589 244 400

)(4 448 400

584 796 000

اجملموع الفرعي ،اجلزء اخلامس
اجلزء السا

 -حقيفق اإلاسان والشؤون اإلاسااية

24

حقيفق اإلاسان

230 021 900

)(2 069 900

227 952 000

25

تيففري احلماية الدولية واحلليفل الدائمة واملساعدة لالجئ

86 133 700

170 300

86 304 000

26

الالجئيفن الفلس ينييفن

54 964 300

2 800 200

57 764 500

27

املساعدة اإلاسااية

36 244 700

4 553 800

40 798 500

407 364 600

5 454 400

412 819 000

اجملموع الفرعي ،اجلزء السادس

اجلزء السابع  -اإلعالم
28

التيفاصل العاملي
اجملموع الفرعي ،اجلزء السابع

182 177 200

)(709 800

181 467 400

182 177 200

)(709 800

181 467 400

اجلزء الةامن  -خدمات الدعم املشرتكة
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 29ألف  -معتو وكيل األم العام للشؤون اإل ارية
()2018

9 860 200

2 627 000

12 487 200

 29ء  -معتو خت ي ال امج وامليزااية واحلسا ت
()2018

17 195 400

)(769 800

16 425 600

 29جيم  -معتو إ ارة امليفار البشرية
()2018

32 062 200

)(1 287 500

30 774 700

 29ال  -معتو خدمات الدعم املركزية
()2018

75 353 100

13 608 400

88 961 500

 29ــاء  -معتو تعنيفليفجيا املعليفمات واالتصاالت
()2018

48 018 400

)(1 526 400

46 492 000

 29واو  -اإل ارة ،جنيف

136 724 900

4 111 100

140 836 000

 29زاا  -اإل ارة ،فيينا

37 467 400

)(797 700

36 669 700

 29حاء  -اإل ارة ،اريويب

32 294 800

)(222 600

32 072 200
19-22719

A/74/606

املـبـلــغ املـعـتـمـ ـ ــد يف الـقـرارات
 280/73ألف و 279/73
ء و 306/73
الزاي ة(/النقصان) االعتما النلائي
(بدوالرات اليفالايت املتحدة)

الباب
 29ألف  -إ ارة االسرتاتيجيات والسياسات اإل ارية ومسائل االمتةال
()2019

55 153 600

 29ء  -إ ارة الدعم العمليايت
()2019

96 972 200

 29جيم  -معتو تعنيفليفجيا املعليفمات واالتصاالت
()2019

47 834 3

4 428 500

588 936 500

600 259 300 11 322 800

اجملموع الفرعي ،اجلزء الثامن

)(199 900
)(8 648 300

54 953 700
88 323 900
52 262 800

اجلزء التاسع  -الرقابة الداخلية
30

الرقابة الداخلية
اجملموع الفرعي ،اجلزء التاسع

40 749 000

1 047 700

41 796 700

40 749 000

1 047 700

41 796 700

اجلزء العاشـ ـ ـ ـ ــر  -األاشـ ـ ـ ـ ة اإل ارية املشـ ـ ـ ــرتكة التميفيل
واملصروفات اخلاصة
31

األاش ة اإل ارية املشرتكة التميفيل

12 358 800

-

32

املصروفات اخلاصة

131 902 100

150 022 800 18 120 700

144 260 900

162 381 600 18 120 700

اجملموع الفرعي ،اجلزء العاشر

12 358 800

اجلزء احلا ا عشر  -النفقات الرأمسالية
33

التشييد والتعديالت والتحسينات وأعمال الصيااة الرئيسية
اجملموع الفرعي ،اجلزء احلادي عشر

130 057 300

6 455 400

136 512 700

130 057 300

6 455 400

136 512 700

اجلزء الةاين عشر  -شبعة السالمة واألمن
34

شبعة السالمة واألمن
اجملموع الفرعي ،اجلزء الثاين عشر

242 912 700

5 404 700

248 317 400

242 912 700

5 404 700

248 317 400

اجلزء الةالث عشر  -حساب التنمية
35

حساب التنمية
اجملموع الفرعي ،اجلزء الثالث عشر

28 398 800

-

28 398 800

28 398 800

-

28 398 800

اجلزء الرابع عشر  -االقت اعات اإللزامية من مرتبات امليفظف
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املـبـلــغ املـعـتـمـ ـ ــد يف الـقـرارات
 280/73ألف و 279/73
ء و 306/73
الزاي ة(/النقصان) االعتما النلائي
(بدوالرات اليفالايت املتحدة)

الباب
36

االقت اعات اإللزامية من مرتبات امليفظف

518 871 000

5 460 300

524 331 300

اجملموع الفرعي ،اجلزء الرابع عشر

518 871 000

5 460 300

524 331 300

اجملموع

5 873 652 300

-

5 873 652 300

(ب)

يؤذن لفم العام بنقل االعتما ات يف ما ب أبيفاب امليزااية مبيفافقة اللجنة االستشارية؛

إلضـافة إىل االعتمـا ات امليفافــق عليلــا مبيفجو الفقــرة ( 2أ) ،يعتمد مبلغ 75 000
(ج)
والر لعام  2020من اإليرا ات املرتاكمة يف ص ـ ـ ــندوق اهلبات املدصـ ـ ـ ـص ـ ـ ــة للمعتبة وذل لشـ ـ ـ ـراء كتو
و ورايت وخرائ ومعدات للمعتبة ولتغ ية افقات مةيلة أخرى ملعتبة قصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر األمم يف جنيف مبا يتفق
مع أ داف اهلبة وشروطلا؛
 - 3حتيط علما لفقرة  15من تقرير اللجنة االسـ ــتشـ ــارية ،وتقرر عدم امليفافقة على التعليق
املؤقت لعملية تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليم االعتما ات غري املنفقة للميزااية العا ية للفرتة  2017-2016السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدداملا
يف العام املايل  ،2020وت لو إىل األم العام إعا ة مبلغ ال ـ ـ  25.19ملييفن والر إىل الدول األعضاء،
وفقا للبندين  ) ( 2-3و  4-5من النظام املايل والقيفاعد املالية لفمم املتحدة()3؛
 - 4تطلب إىل األم العام أن يس ـ ــتش ـ ــري اليففيف بش ـ ــأن تدابري التقش ـ ــف املمعنة اليت اعن
أن تؤثر يف عمللا يف اهليئات الرئيسية لفمم املتحدة وأن يبجل كل جلد ممعن للحد من أتثري ا.
ابء
التقديرات النهائية إليرادات فرتة السنتني 2019-2018

إن اجلمعية العامة
تقرر اآليت فيما يتعلق بفرتة السنت :2019-2018
أن يزا يف تقديرات اإليرا ات البالغة  563 399 800من والرات اليفالايت املتحدة
(أ)
اليت وافقت عليلا يف قراراهتا  280/73ء املؤرخ  22كاايفن األول /يس ـ ـ ـ ـ ـ ــم  ،2018و  279/73ء
املؤرخ  15ايسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان/أبريل  2019و  306/73املؤرخ  3متيفز/ييفليه  2019مببلغ  8 654 100والر،
وذل كما يلي:

__________
( ST/SGB/2013/4 )3و .ST/SGB/2013/4/Amend.1
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التقــديرات النلــائيــة
التقـ ــديرات املعتم ــدة
الزاي ة(/النقصان) لإليرا ات
لإليرا ات
(بدوالرات اليفالايت املتحدة)

ب اإليرا ات
-1

اإليرا ات املت ـ ـ ــأتي ـ ـ ــة من االقت ـ ـ ــاع ـ ـ ــات اإللزامي ـ ـ ــة
523 015 000
من مرتبات امليفظف

5 189 100

528 204 100

-2

اإليرا ات العامة

43 674 200

2 415 000

46 089 200

-3

اخلدمات املقدمة إىل اجلمليفر

)(3 289 400

1 050 000

)(2 239 400

اجملموع

8 654 100 563 399 800

572 053 900

(ب) أن تُقيــد اإليرا ات املتــأتيــة من االقت ــاعــات اإللزاميــة من مرتبــات امليفظف حلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــندوق معا لة الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائو وفقا ألحعام قرار اجلمعية العامة  )10- ( 973املؤرخ  15كاايفن األول/
يسم 1955؛
(ج) أن ُحت ّمل املص ـ ـ ـ ـ ـ ــروفات املباش ـ ـ ـ ـ ـ ــرة إل ارة بريد األمم املتحدة ،واخلدمات املقدمة للزوار،
وخدمات امل اعم وما يتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل هبا من خدمات ،وعمليات تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغيل املرآب ،وخدمات التلفزييفن ،وبيع
املنشيفرات ،اليت مل يرصد هلا اعتما ات يف امليزااية ،على حساب اإليرا ات املتأتية من تل األاش ة.

19-22719

9/9

