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A/C.5/72/L.1

املةفة
قالمةة البنةوو والوللةة املعةوعةة الةج اللجنةة اخلامسةة للن ةة فيجلةا لةيس اجلةةال
الةليسن م الدورة الثانية والسبعني للجمعية العامة
بمد جدول األ معل/ااعمس اا موان ءو ااوصف

البند 133
)A/72/5 (Vol. I

و

ااتعريخ ااتقديعي حعا
اإلصدار
اإلصدار

التقارية املالية والبياانت املالية املةاجعة وتقارية جملس مةاجعن احلساابت
(ء)

األمــم املتحـدة

صدرت

Corr.1

)A/72/5 (Vol. III

(ج) معلس ااتاعرة اادواي

صدرت

)A/72/5 (Vol. IV

()

جعم األمم املتحدة

صدرت

)A/72/5 (Vol. V

(هـ)

املخطط اا عم اتاديد مهعين املقع

صدرت

A/72/5/Add.1

(و)

بعانمج األمم املتحدة اإلمنع ر

صدرت

A/72/5/Add.2

(ز)

صمدوق األمم املتحدة اخلمشعريع اإلبتعجي

صدرت

A/72/5/Add.3

(ح) ممظم األمم املتحدة اخلطفوا

صدرت

A/72/5/Add.4

(ط) ولعا األمم املتحدة إلغعث ونيشغيل ااالجئب اافخلكطيميب يف ااشعق األ ىن

صدرت

A/72/5/Add.5

(ي) م هد األمم املتحدة اخلتدريب وااهحث

صدرت

A/72/5/Add.6

(ك)

صمع يق ااترب عت اات يديعهع مفوض األمم املتحدة ااكعمر اشؤون ااالجئب

صدرت

A/72/5/Add.7

(ل)

صمدوق بعانمج األمم املتحدة اخلهيئ

صدرت

A/72/5/Add.8

(م)

صمدوق األمم املتحدة اخلككعن

صدرت

A/72/5/Add.9

(ن)

بعانمج األمم املتحدة اخلمكتوطمعت ااهشعي

صدرت

A/72/5/Add.10

(س) مكتب األمم املتحدة امل ين ابملخدرات وائعمي

صدرت

A/72/5/Add.11

(ع) مكتب األمم املتحدة دمعت املشعريع

صدرت

A/72/5/Add.12

(ف) هيئ األمم املتحدة اخلمكعواة بب ائمكب ومتكب املعءة

صدرت

A/72/5/Add.13

(ص) احملكمـ ائمع يـ اادوايـ حملعلمـ األشــخعص املكــؤواب ـ ء مــعل اإلاب ة ائمع يـ
وغ ــر ذاـ ـ مـ ـ االبتهعل ــعت ائك ــيم اخلق ــعبون اإلبك ــعين اا ــدوي املعنيكهـ ـ يف ألقخل ــيم رواب ــدا
واملواطمب ااعوابـديب املكـؤواب ـ ء مـعل اإلاب ة ائمع يـ وغرهـع مـ االبتهعلـعت املمعثخلـ
فــر ءراضر اادول اجملعورة بب  ١لعبون ااثعين/يمعيع و  3١لعبون األول /يكمرب ١994

صدرت

A/72/5/Add.14

(ق) احملكم ـ اادواي ـ حملعلم ـ األشــخعص املك ــؤواب ـ االبتهعلــعت ائكــيم اخلقــعبون
اإلبكعين اادوي املعنيكه يف ألقخليم يوغوسالفيع ااكعبق مما عم ١99١

صدرت

2/15

17-15944

A/C.5/72/L.1

ااتعريخ ااتقديعي حعا
اإلصدار
اإلصدار

بمد جدول األ معل/ااعمس اا موان ءو ااوصف
A/72/5/Add.15

(ر)

اآلاي اادواي اتصعيف األ معل املتهقي اخلمحكمتب ائمع يتب

صدرت

A/72/5/Add.16

(ش) ااصمدوق املشرتك اخلم عشعت ااتقع دي ملوظفر األمم املتحدة

صدرت

مالعة م األمب اا عم حييـل اـع املـوجس املقتاـب اخلمتـع ج واالسـتمتعجعت ااع يكـي ااـوار ة يف
نيقـ ــعريع رخلـ ــحل معاج ـ ــر الكـ ــعابت اخلف ـ ــرتة املعاي ـ ـ ااكـ ــموي ( ٢0١6ق ـ ـعار ائم ي ـ ـ اا عم ـ ـ
)٢١١/47

صدرت

نيقعيع األمب اا عم نيمفيا نيوصيعت رخلحل معاج ر الكعابت ااوار ة يف نيقعريعض األمـم
املتحدة واملخطط اا عم اتاديد مهعين املقع ااكم املمتهيـ يف  3١لـعبون األول /يكـمرب
( ٢0١6قعارا ائم ي اا عم  ٢١6/48ابن ،اافقعة  7و  ٢١٢/5٢ابن)

صدرت

 A/72/176و

Corr.1

A/72/355

A/72/355/Add.1

نيقعيــع األمــب اا ــعم ـ نيمفيــا نيوصــيعت رخلــحل معاج ــر الكــعابت اا ـوار ة يف نيقعيــعض  ٢نيشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعي
ـ ـ ص ــمع يق األم ــم املتح ــدة وبعاره ــع اخلك ــم املمتهيـ ـ يف  3١ل ــعبون األول /يك ــمرب األول/ءلتوبع

( ٢0١6قعارا ائم ي اا عم  ٢١6/48ابن ،اافقعة  ،7و  ٢١٢/5٢ابن)
A/72/364

نيقعيع ءمب رخلحل ااصـمدوق املشـرتك اخلم عشـعت ااتقع ديـ ملـوظفر األمـم املتحـدة ـ نيمفيـا
نيوصــيعت رخلــحل معاج ــر الكــعابت اا ـوار ة يف نيقعيــعض بشــرتن ااصــمدوق املشــرتك اخلم عشــعت
ااتقع دي ـ ـ مل ـ ــوظفر األمـ ــم املتح ـ ــدة اخلك ـ ــم املمتهي ـ ـ يف  3١لـ ــعبون األول /يك ـ ــمرب ٢0١6
(قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعارات ائم يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اا عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ٢١6/48ابن ،اافق ـ ـ ـ ـ ـ ــعة 7؛ و  ،٢38/70اافق ـ ـ ـ ـ ـ ــعة ١4؛
و،٢48/70ائسن ااكع س ،اافقعة )١7

___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي

البند 134

استعةاض كفالة األوال اإلواري واملايل لألمم املتحدة

صدرت

التقةية السنوي للجنة االستشارية املستقلة للمةاجعة
A/72/295

نيقعيــع ااخلام ـ االستشــعري املكــتقخل اخلمعاج ـ ـ ءبشــطتهع يف اافــرتة م ـ  ١آب/ءغكــطحل
 ٢0١6ألم  3١متوز/يوايا ( ٢0١7قعار ائم ي اا عم )٢75/6١

البند 135

املياانية الربانجمية لفرتة السنتني 2017-2016

صدرت

تقةية األوال الثاين
___A/72/

نيقعيــع األ ان ااثــعين اامــب اا ــعم ـ امليسابيـ ااربانريـ افــرتة ااكــمتب ( ٢0١7-٢0١6قـعارا
ائم ي اا عم  ٢47/70ءاف ،اافقعة  ٢5و  ٢7٢/7١ابن ،ائسن ااكعبع ،اافقعة )4

___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي
مكتب األمم املتحدة للشةاكات

A/72/167

17-15944

نيقعيع األمب اا عم
)475/53

مكتب األمم املتحـدة اخلشـعالعت (مقـعرا ائم يـ اا عمـ  466/5٢و

صدرت

3/15

A/C.5/72/L.1

ااتعريخ ااتقديعي حعا
اإلصدار
اإلصدار

بمد جدول األ معل/ااعمس اا موان ءو ااوصف

املياانية الربانجمية املقرتحة لفرتة السنتني 2019-2018

البند 136

A/72/6
نيق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعريع األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب اا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ امليسابيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ااربانريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املقرتحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتة ااك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمتب
(مقدم ـ ـ ـ ـ  ،األب ـ ـ ـ ـواب -١
 ،36وءبـ ـ ـواب اإليـ ـ ـعا ات ٢0١9-٢0١8
 3-١واإلض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعفعت
وااتمقيحــعت وااتص ــويهعت
املتصخل اع)

نيقعيــع ااخلامـ االستشــعري املكــتقخل اخلمعاج ـ ـ ااعقعبـ اادا خليـ ي امليسابيـ ااربانريـ املقرتحـ
افرتة ااكمتب ٢0١9-٢0١8

A/72/85

 A/72/92و

Corr.1

ااتقعيع املعحخلر اا عشع اامب اا عم

نيمفيا املشعريع املموا م حكعب ااتممي

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي

A/72/7

( A/72/16األج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسان نيقعيع ئم ااربانمج وااتمكيق ء معل ورهتع ااكـعب وا مكـبي األجـسان ذات ااصـخل مـ
ذات ااص ــخل م ـ ـ اافص ــل اافصل ااثعين  -ءاف بشرتن امليسابي ااربانري املقرتح افرتة ااكمتب ٢0١9-٢0١8
ااثعين  -ءاف)
 A/72/84و
و  Corr.2و Add.1

صدرت

صدرت
صدرت
صدرت
صدرت

نيقعيــع األمــب اا ــعم ـ ااتغيـرات املوحــدة املد خلـ خلــف ا طـ ااربانريـ افــرتة ااكــمتب لمــع
نيظهع يف امليسابي ااربانري افرتة ااكمتب ( ٢0١9-٢0١8قعارا ائم ي اا عمـ  ٢69/58و
)٢٢4/6٢

صدرت

A/72/118

مالعة م األمب اا عم حييل اع نيقعيـع وحـدة ااتفتـيمل املشـرتل امل مـون ”ااكـالم واألمـ يف
ممظوم األمم املتحدة“ ()JIU/REP/2016/9

صدرت

A/72/118/Add.1

مــالعة م ـ األمــب اا ــعم حييــل اــع ني خليقعنيــا وني خليقــعت رخلــحل ااعنســعن ااتمفيــايب يف ممظوم ـ
األمم املتحدة امل ـين اباتمكـيق خلـف نيقعيـع وحـدة ااتفتـيمل املشـرتل امل مـون ”ااكـالم واألمـ
يف ممظوم األمم املتحدة“ ()JIU/REP/2016/9

صدرت

Corr.1

املواعيع اخلاصة املتصلة ابملياانية الربانجمية املقرتحة لفرتة السنتني 2019-2018
املصةوفات اإلوارية للصندوق املشرتك للمعاشات التقاادية ملوظفن األمم املتحدة
A/72/383

نيقعيع رخلحل ااصمدوق املشـرتك اخلم عشـعت ااتقع ديـ ملـوظفر األمـم املتحـدة ـ املصـعوفعت  ٢نيشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعي
ااثعين/ءلتوبع
اإل اري اخلصمدوق (قعارا ائم ي اا عم  ٢٢0/46و  ،٢65/7١اافقعة )٢8

A/C.5/72/2

نيقعيــع األمــب اا ــعم ـ اآلقر اإل اري ـ واملعاي ـ املرتنيه ـ خلــف نيقعيــع رخلــحل ااصــمدوق املشــرتك
اخلم عشعت ااتقع دي ملوظفر األمم املتحدة

A/72/5/Add.16

ااتقعريع املعاي وااهيـعانت املعايـ املعاج ـ  ،ونيقـعريع رخلـحل معاج ـر الكـعابت (قـعارات ائم يـ
اا عم ـ ـ  ٢١٢/5٢ابن ،و  ،٢38/70اافقـ ــعة  ،١4و  ،٢48/70ائـ ــسن ااكـ ــع س ،اافقـ ــعة
)١7ي (ش) ااصمدوق املشرتك اخلم عشعت ااتقع دي ملوظفر األمم املتحدة

4/15

صدرت

17-15944

A/C.5/72/L.1

ااتعريخ ااتقديعي حعا
اإلصدار
اإلصدار

بمد جدول األ معل/ااعمس اا موان ءو ااوصف
A/72/364

نيقعيع ءمب رخلحل ااصـمدوق املشـرتك اخلم عشـعت ااتقع ديـ ملـوظفر األمـم املتحـدة ـ نيمفيـا
نيوصــيعت رخلــحل معاج ــر الكــعابت اا ـوار ة يف نيقعيــعض بشــرتن ااصــمدوق املشــرتك اخلم عشــعت
ااتقع دي ـ ـ مل ـ ــوظفر األمـ ــم املتح ـ ــدة اخلك ـ ــم املمتهي ـ ـ يف  3١لـ ــعبون األول /يك ـ ــمرب ٢0١6
(قعارات ائم ي اا عمـ  ٢١6/48ابن ،اافقـعة  ،7و  ،٢38/70اافقـعة  ،١4و،٢48/70
ائسن ااكع س ،اافقعة )١7

___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي

صدرت

مشةوع بةانمج التخطيط املةكاي للموارو ،أوموجا
___A/72/

ااتقعيــع املعحخلــر ااتعســع اامــب اا ــعم ـ مشــعوع ب ـعانمج ااتخطــيط املعلــسي اخلم ـوار (ق ـعار
ائم ي اا عم  ٢7٢/7١ءاف ،ائسن ااعابع شع ،اافقعات  9و  ١١و )١5-١3

A/72/157

مالعة م األمب اا عم حييل اع ااتقعيع املعحخلر ااكـموي ااكـع س جملخلـحل معاج ـر الكـعابت
ـ نيمفيــا بظــعم األمــم املتحــدة املعلــسي اتخطــيط امل ـوار (ق ـعار ائم ي ـ اا عم ـ ،٢43/64
اافقعة )١١7

___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي

صدرت

التقةةديةات املتعلقةةة ابلبعثةةات السياسةةية اخلاصةةة واملسةةاان احلميةةدة واملبةةاورات السياسةةية
األلةى اليت أتذن هبا اجلمعية العامة و/أو جملس األم
A/72/371

نيقعيــع األمــب اا ــعم ـ ااتقــديعات املت خلق ـ اباه ثــعت ااكيعســي ا عص ـ واملكــع ر الميــدة
واملهـع رات ااكيعسـي األ ـعل ااـت هبذن اـع ائم يـ اا عمـ و/ءو رخلـحل األمـ (قـعار ائم يـ
اا عم  ٢7٢/7١ءاف ،ائسن ااتعسع شع ،اافقعات  50و  5١و )59

___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي

A/72/371/Add.1

نيقعي ـ ــع األم ـ ــب اا ـ ــعم ـ ـ ـ اجملمو ـ ـ ـ املواض ـ ــي ي األومي امله وث ـ ــون ا عص ـ ــون وااشخص ـ ــيون
واملكتشعرون ا عصون اامب اا عم

A/72/___/Add.1

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي
اجملمو املواضي ي ااثعبي ي ءفعق رصد ائسانات بشىت ءبوا هع

A/72/371/Add.2

نيقعيع األمب اا عم

A/72/___/Add.2

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي

A/72/371/Add.3

نيقعيع األمب اا عم اجملمو املواضي ي ااثعاث ي مكعنيب األمم املتحـدة ومكعنيـب ـم بمـعن
ااكالم واملكعنيب املتكعمخل وااخلاعن

A/72/___/Add.3

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي

A/72/371/Add.4

نيقعيع األمب اا عم

A/72___/Add.4

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي
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ب ث األمم املتحدة اتقدمي املكع دة ألم ءفغعبكتعن
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A/C.5/72/L.1

ااتعريخ ااتقديعي حعا
اإلصدار
اإلصدار

بمد جدول األ معل/ااعمس اا موان ءو ااوصف

ب ث األمم املتحدة اتقدمي املكع دة ألم اا عاق

A/72/371/Add.5

نيقعيع األمب اا عم

A/72/___/Add.5

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي
اجملمو املواضي ي ااثعبي ي فعيق ا ربان امل ين مبعي

A/72/371/Add.6

نيقعيع األمب اا عم

A/72/___/Add.6

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي

A/66/340

نيقعيع األمب اا عم است عاض اارتنييهعت ااالزم اتمويل ااه ثعت ااكيعسي ا عص و مهع
(قـعارا ائم يـ اا عمـ  ،٢59/65ائــسن ااثعاــث شــع ،اافقــعة  ،7و  ٢7٢/7١ءاــف ،ائــسن
ااتعسـ ــع شـ ــع ،اافقـ ــعة  ،3واملقـ ــعرات  556/66ءاـ ــف ،و  55٢/67ءاـ ــف ،و 549/68
ءاف ،و  553/69ءاف ،و  553/70ءاف وابن ،و  546/7١ءاف)

صدرت

A/66/7/Add.21

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي

صدرت

املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
A/72/213

ااتقعيــع املعحخلــر اا عشــع واامهــع ر اامــب اا ــعم ـ ا تمــع األمــم املتحــدة امل ــعير احملعســهي
اادواي ـ اخلقط ــعع اا ــعم (ق ـعارا ائم ي ـ اا عمـ ـ  ،٢83/60ائ ــسن ااث ــعين ،و  ٢7٢/7١ءا ــف،
ائسن األول ،اافقعة )٢

___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي

صدرت

مةكا التجارة الدولية
)A/72/6 (Sect.13

نيقعيــع األمــب اا ــعم ـ امليسابي ـ ااربانري ـ املقرتح ـ اف ــرتة ااكــمتب ٢0١9-٢0١8ي ااه ــعب
١3ي معل ــس ااتا ــعرة اادواي ـ (قـ ـعار ائم ي ـ اا عم ـ  ٢48/70ءا ــف ،ائ ــسن ا ــعمحل ش ــع،
اافقعة )١

___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي

صدرت

السلطة التقديةية احملدووة بشأن املياانية
___A/72/

نيقعي ــع األم ــب اا ــعم ـ ـ ااك ــخلط ااتقديعي ـ ـ احمل ــدو ة بش ــرتن امليسابيـ ـ (قـ ـعار ائم يـ ـ اا عم ـ ـ
 ٢48/70ءاف ،ائسن ااثعين ،اافقعة )٢

___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي
تةتيبات العمل وشةوط اخلدمة يف اللجنة االستشارية لشؤون اإلوارة واملياانية

A/70/544

مــالعة م ـ األمــب اا ــعم ـ نيعنييهــعت اا مــل وشــعوط ا دم ـ يف ااخلام ـ االستشــعري اشــؤون
اإل ارة وامليسابي (قعار ائم ي اا عم  ٢74/69ءاف ،ائسن ا عمحل ،واملقعر  546/7١ءاف)

صدرت

شعوط دم وني وياعت املكؤواب اااي ي مخلون يف دم ائم ي اا عم م غر مكؤوي
األمعب اا عم
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A/C.5/72/L.1

بمد جدول األ معل/ااعمس اا موان ءو ااوصف

نيقعيــع األمــب اا ــعم ـ شــعوط دمـ وني وياــعت املكــؤواب ااــاي ي مخلــون يف دمـ ائم يـ
اا عم ـ م ـ غــر مكــؤوي األمعب ـ اا عم ـ ي ا ـوا ئم ـ ا دم ـ املدبي ـ اادواي ـ املتفعغــعن ور ــيحل
ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي (قعار ائم ي اا عم  ٢47/68ءاف ،ائسن األول)

A/72/366

ااتعريخ ااتقديعي حعا
اإلصدار
اإلصدار

صدرت

دااوة اهليكلة اإلقليمية املقرتحة ملفوعية حقوق اإلنسان
 A/71/218و

Corr.1

A/71/584

نيقعيع األمب اا عم أل ـع ة اييكخلـ اإلقخليميـ املقرتحـ اخلمفوضـي ااكـعمي لقـوق اإلبكـعني
زاي ة ااكفـ ــعنة وااف عاي ـ ـ يف نيمفيـ ــا ق ـ ـعار ائم ي ـ ـ اا عم ـ ـ ( ١4١/48ق ـ ـعار ائم ي ـ ـ اا عم ـ ـ
 ٢47/70ءاف ،اافقعة  84واملقعر  546/7١ءاف)

صدرت

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي

صدرت

مسامهة األمانة العامة لألمم املتحدة املقرتحة يف تةتيبات تقاسم التكةالي الةيت وعةعتجلا
جممواة األمم املتحدة اإلمنالية فيما يتعلة بن ام املنسقني املقيمني
A/72/337

نيقعيــع األمــب اا ــعم ـ مكــعة األمعب ـ اا عم ـ اامــم املتحــدة املقرتح ـ يف نيعنييهــعت نيقعســم
ااتكــعايف ااــت وضـ تهع رمو ـ األمــم املتحــدة اإلمنع يـ فيمــع يت خلــق بمظــعم املمكــقب املقيمــب
(قعار ائم ي اا عم  ٢7٢/7١ابن ،ائسن ا عمحل ،اافقعة )3

___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي

صدرت

استعةاض لربة استخدام صندوق الطوارئ
A/70/395

نيقعيــع األمــب اا ــعم ـ اســت عاض ــربة اســتخدام صــمدوق ااط ـوار (ق ـعار ائم ي ـ اا عم ـ
 ،٢6٢/69ائسن ااثعين شع ،اافقعة  ،7واملقعر  546/7١ءاف)

صدرت

A/70/7/Add.7

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي

صدرت

املخطط العام لتجديد مباين املقة
A/72/294

ااتقعيع املعحخلر ااكموي ا ـعمحل شـع اامـب اا ـعم ـ نيمفيـا املخطـط اا ـعم اتاديـد مهـعين
املقع (قعار ائم ي اا عم  ،٢9٢/57ائسن ااثعين ،اافقعة )34

صدرت

)A/72/5 (Vol. V

ااتقــعريع املعايـ وااهيــعانت املعايـ املعاج ـ ونيقــعريع رخلــحل معاج ــر الكــعابت (قـعارات ائم يـ
اا عم  ٢١٢/5٢ابن)ي (هـ) املخطط اا عم اتاديد مهعين املقع

صدرت

A/72/355

نيقعيع األمب اا عم نيمفيا نيوصيعت رخلحل معاج ر الكعابت ااوار ة يف نيقعريعض األمـم
املتحدة واملخطط اا عم اتاديد مهعين املقع ااكم املمتهيـ يف  3١لـعبون األول /يكـمرب
( ٢0١6قعارا ائم ي اا عم  ٢١6/48ابن ،اافقعة  ،7و  ٢١٢/5٢ابن)

صدرت

___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي

A/71/309

ااتقعيــع املعحخلــر ااكــموي ااعابــع شــع اامــب اا ــعم ـ نيمفيــا املخطــط اا ــعم اتاديــد مهــعين
املقـ ــع (ق ـ ـعارا ائم ي ـ ـ اا عم ـ ـ  ،٢9٢/57ائـ ــسن ااثـ ــعين ،اافقـ ــعة  ،34و  ،٢39/70واملقـ ــعر
 546/7١ءاف)
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صدرت
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A/C.5/72/L.1

ااتعريخ ااتقديعي حعا
اإلصدار
اإلصدار

بمد جدول األ معل/ااعمس اا موان ءو ااوصف
)A/71/5 (Vol. V

ااتقــعريع املعاي ـ وااهيــعانت املعاي ـ املعاج ـ ونيقــعريع رخل ــحل معاج ــر الكــعابت (ق ـعارا ائم ي ـ
اا عم  ٢١٢/5٢ابن و  ،٢38/70واملقـعر  546/7١ءاـف)ي (هــ) املخطـط اا ـعم اتاديـد
مهعين املقع

صدرت

A/71/331

نيقعي ــع األم ــب اا ــعم ـ نيمفي ــا نيوص ــيعت رخل ــحل معاج ــر الك ــعابت اا ـوار ة يف نيقعي ــعض ـ ـ
املخط ــط اا ــعم اتادي ــد مه ــعين املق ــع اخلك ــم املمتهيـ ـ يف  3١ل ــعبون األول /يك ــمرب ٢0١5
(قعارا ائم ي اا عم  ٢١6/48ابن ،اافقعة  7و  ٢١٢/5٢ابن)

صدرت

A/71/541

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي

صدرت

التشييد ودوارة املمتلكات
___A/72/

نيقعيع األمب اا عم ني سيـس أل ارة املمتخلكـعت يف األمعبـ اا عمـ اامـم املتحـدة (قـعار ائم يـ
اا عم  ٢48/70ابن ،ائسن األول ،اافقعة )٢

___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي

___A/72/

نيقعيـع األمــب اا ـعم ـ االسـت عاض االسـرتانييار اخلمعافـق (قـعارا ائم يـ اا عمـ  ٢48/70ابن،
ائسن ااكع س ،اافقعاتن  ٢و  ،3و  ٢7٢/7١ءاف ،ائسن ااكع س شع ،اافقعة )١7

___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي

A/72/393

نيقعيع األمب اا عم ااتقدم احملعز يف نيطهيق االستخدام املـعن ألمـعل اا مـل يف مقـع األمـم
املتح ــدة (قـ ـعار ائم ي ـ ـ اا عم ـ ـ  ٢7٢/7١ءا ــف ،ائ ــسن ااك ــع س ش ــع ،اافق ـ ـعات  3و 5
و  ١0-7و  ١3و )١7

___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي

A/72/374

نيقعيـع األمــب اا ــعم ـ ااتق ــديفم احملــعز يف نيشـييد معافــق مكتهيـ جديـدة يف ااخلامـ االقتصــع ي  ١8ءيخلول/سهتمرب
ألفعيقيــع يف ء يــحل ءاباب ،واملكــتادات املت خلق ـ بتاديــد معافــق امل ـؤمتعات ،مبــع يف ذا ـ قع ـ
ءفعيقيــع (ق ـعار ائم يـ اا عم ـ  ٢7٢/7١ءاــف ،ائــسن ا ــعمحل ،اافق ـعات  ،5و  9-7و ١٢
و  ١5و  ١6و )٢٢-٢0

___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي

A/72/375

نيقعيع األمب اا عم

___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي

A/72/338

نيقعيع األمـب اا ـعم ـ مشـعوع اات ـديل ااتقـومير ملهـعين مقـع ااخلامـ االقتصـع ي واالجتمع يـ آلسـيع
واحملــيط ايــع يف اببكــوك ئ خلهــع مكــتوفي مل ــعير مقعوم ـ اا ـسالزل واسته ــدال ااتاهي ـسات املمتهي ـ
ااص ــالحي فيه ــع (ق ـعار ائم يـ ـ اا عم ـ  ٢7٢/7١ءا ــف ،ائ ــسن ااعاب ــع ،اافقـ ـعات  8و  ١0و ١3
و  ١7و  ١9و  ٢3و )٢4

___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي
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مقرتح استهدال األبمي م  Aألم  Jيف مكتب األمم املتحدة يف برويب
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A/C.5/72/L.1

بمد جدول األ معل/ااعمس اا موان ءو ااوصف

ااتعريخ ااتقديعي حعا
اإلصدار
اإلصدار

A/72/367

نيقعيــع األمــب اا ــعم ـ املقــرتح بشــرتن ىنديــد املهــل ااشــمعي يف ااخلام ـ االقتصــع ي ألمعيكــع  ١8ءيخلول/سهتمرب
ااالنييمي وممطق ااهحع ااكعرييب يف سعبتيعغو

___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي
اخلطة االسرتاتيجية حلفظ الرتاث يف مكتب األمم املتحدة يف جني

___A/72/

ااتقعيع املعحخلر ااكموي ااعابع اامب اا ـعم ـ ا طـ االسـرتانيياي لفـا ااـرتات يف مكتـب
األمم املتحدة يف جميف (قعار ائم ي اا عم  ٢7٢/7١ءاف ،ائـسن ااثـعم شـع ،اافقـعات
 6و  ١١و  ١3و  ١6و  ١7و  ١9و  ٢0و  ٢٢و  ٢4و  ٢6و  ٢9و )3١

___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي
طلب تقدمي داانة مالية دىل الدوالة االستثنالية يف حماكم كمبوواي

A/72/341

نيقعي ــع األم ــب اا ــعم ـ ـ طخل ــب نيق ــدمي أل عبـ ـ معايـ ـ اخل ــدوا ع االس ــتثمع ي يف ــعلم لمه ــو اي
(قعار ائم ي اا عم  ٢7٢/7١ءاف ،ائسن ااثعين ،اافقعة )4

___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي

صدرت

طلب داانة حملكمة سرياليون اخلاصة لتصةي األاماس املتبقية
A/72/384

نيقعي ــع األم ــب اا ــعم ـ طخل ــب أل عب ـ حملكم ـ س ـراايون ا عص ـ اتص ـعيف األ م ــعل املتهقي ـ
(قعار ائم ي اا عم  ٢7٢/7١ءاف ،ائسن ااثعاث ،اافقعات )6-4

___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي

 ٢5ءيخل ــول/
سهتمرب

طلب تقدمي داانة ملعجلد األمم املتحدة لبحوث ناع السيح
A/72/369

مالعة م األمب اا عم بشـرتن طخلـب نيقـدمي أل عبـ مل هـد األمـم املتحـدة اهحـوت بـسع ااكـالح
بمعن خلف نيوصيعت رخلحل ءممعن امل هـد املت خلقـ بـربانمج مـل امل هـد اخلفـرتة ٢0١9-٢0١8
(قعار ائم ي اا عم  ،٢48/60ائسن ااعابع ،اافقعة )٢

___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي

صدرت

التقديةات املنقحة املتعلقة مبحكمة العدس الدولية
___A/72/

نيقعيــع األمــب اا ــعم ـ ااتقــديعات َّ
املمقحـ املت خلقـ ابمليسابيـ ااربانريـ املقرتحـ افــرتة ااكــمتب
 ٢0١9-٢0١8يف ألطعر ااهعب  ،7كم اا دل اادواي

___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي
التقديةات املنقحة املتعلقة مبكتب املدافع ا حقوق الضحااي

A/72/373

17-15944

نيقعيع األمب اا عم ااتقديعات املمقح اات نيت خلق مبكتـب املـدافع ـ حقـوق اااـحعاي يف
ألطــعر ااهــعب  ،١نيقعيــع ااكيعســعت وااتوجيــا وااتمكــيق مومــع ،وااهــعب  - ٢9ال ،مكتــب
دمعت ااد م املعلسي  ،وااهعب  ،36االقتطع عت اإلاسامي م معنيهعت املوظفب

صدرت

9/15

A/C.5/72/L.1

ااتعريخ ااتقديعي حعا
اإلصدار
اإلصدار

بمد جدول األ معل/ااعمس اا موان ءو ااوصف
___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي
التقديةات املنقحة املتعلقة مبكتب مكافحة اإلرهاب

A/72/117

نيقعيع األمب اا عم ااتقديعات املمقح املت خلق مبكتب مكعفح اإلرهـعب تـا ااهـعب ،3
ااش ـ ــؤون ااكيعس ـ ــي  ،وااه ـ ــعب  ٢9ال ،مكت ـ ــب ـ ــدمعت اا ـ ــد م املعلسيـ ـ ـ  ،وااه ـ ــعب ،36
االقتطع عت اإلاسامي م معنيهعت املوظفب

صدرت

A/72/7/Add.1

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي

صدرت

التقديةات املنقحة النامجة ا القةارات واملقةرات اليت اختذها اجمللس االقتصاوي واالجتماان
___A/72/

نيقعيع األمب اا عم ااتقديعات املمقح اامعمج ـ ااقـعارات واملقـعرات ااـت ا ـاهع اجملخلـحل
االقتصع ي واالجتمع ر يف ورنيا ا عم ٢0١7

___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي
التقديةات املنقحة النامجة ا القةارات واملقةرات اليت اختذها جملس حقوق اإلنسان

___A/72/

نيقعيع األمب اا عم ااتقـديعات املمقحـ اامعمجـ ـ ااقـعارات واملقـعرات ااـت ا ـاهع رخلـحل
حقوق اإلبكعن يف ورانيا ___ و ورنيا االستثمع ي ___

___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي
التغري يف أسعار الصةف ومعدالت التضخم
ااتقديعات املمقح ي آقر ااتغرات يف ءس عر ااصعف وم دالت ااتاخم

___A/72/

نيقعيع األمب اا عم

___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي
صندوق الطوارئ

___A/C.5/72/

نيقعيــع األمــب اا ــعم ـ صــمدوق ااط ـوار ي ااهيــعن املوحــد اــنقر املرتنيهـ يف امليسابيـ ااربانري ـ
وااتقديعات املمقح

___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي
بياانت اآللر املرتتبة يف املياانية الربانجمية

___A/C.5/72/

اآلقر املرتنيه يف امليسابي ااربانري خلف مشعوع ااقعار _____

___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي

البند 137

ختطيط الربامج

10/15

17-15944

A/C.5/72/L.1

ااتعريخ ااتقديعي حعا
اإلصدار
اإلصدار

بمد جدول األ معل/ااعمس اا موان ءو ااوصف

( A/72/16اافصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل نيقعيع ئم ااربانمج وااتمكيق
األول ،واألج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسان ذات
ااصخل م اافصل ااثعين-
ءا ــف ،واافص ــول ااث ــعين-
ابن وااثعاث ألم ا عمحل)

صدرت

ء معل ورهتع ااكعب وا مكب

A/72/72

نيقعيــع مكتــب ــدمعت ااعقعب ـ اادا خلي ـ ـ ني سيــس ور ااتقيــيم ونيطهيــق بتــع ج ااتقيــيم خلــف
نيصميم ااربامج ونيمفياهع و خلف ااتوجيهعت املت خلق اباكيعسعت

صدرت

A/72/73/Rev.1

نيقعيــع األمــب اا ــعم ـ ااتمقيحــعت املقرتح ـ اابظم ـ وااقوا ــد ااــت تكــم طــيط اا ـربامج
وائوابب ااربانري اخلميسابي ورصد ااتمفيا وءسعايب ااتقييم (املع ة ااكعب واملعفق)

صدرت

البند 138

حتسني احلالة املالية لألمم املتحدة

___A/72/

ااتقــعريع اادوري ـ اامــب اا ــعم ـ تكــب العا ـ املعاي ـ اامــم املتحــدة (ق ـعار ائم ي ـ اا عم ـ
)٢١5/47

البند 139

لطة املؤمتةات

A/72/32

نيقعيع ئم املؤمتعات ا عم ( ٢0١7قعار ائم ي اا عم )٢6٢/7١
ط املؤمتعات (قعار ائم ي اا عم )٢6٢/7١

A/72/116

نيقعيع األمب اا عم

___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي

البند 140

جدوس األنصبة املقةرة لقسمة نفقات األمم املتحدة

A/72/11

نيقعيع ئم االشرتالعت

A/72/71

نيقعيع األمب اا عم

البند 141

دوارة املوارو البشةية

A/72/123

نيقعيع األمب اا عم نيكوي األمعبـ اا عمـ ي ا صـع ل اادميغعافيـ اخلمـوظفب (قـعارات ائم يـ
اا عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ٢39/45ءاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ،و  ،٢٢6/47و  ،٢٢٢/49و  ،٢٢6/5١و ،٢٢١/53
و  ،305/57و  ،٢٢6/59و  ،٢38/60و  ،٢4١/6١و  ،٢50/63و ،٢47/65
و  ،٢34/66و  ،٢55/67و  ،٢5٢/68اافقعة  ١7و  ،٢63/7١اافقعة )3

___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي

A/72/129/Rev.1

نيقعي ـ ـ ــع األم ـ ـ ــب اا ـ ـ ــعم ـ ـ ـ اات ـ ـ ــديالت خل ـ ـ ــف اامظ ـ ـ ــعمب األسعس ـ ـ ــر واإل اري اخلم ـ ـ ــوظفب
(قعار ائم ي اا عم )٢44/70

___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي

17-15944

 ٢5ءيخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
/سهتمرب
صدرت

ء معل ورهتع ااكعب وااكه ب (قعار ائم ي اا عم  4/57ابن)

صدرت

طط ااتكديد املت د ة ااكموات (قعار ائم ي اا عم  4/57ابن)

صدرت
صدرت

صدرت

11/15

A/C.5/72/L.1

بمد جدول األ معل/ااعمس اا موان ءو ااوصف

ااتعريخ ااتقديعي حعا
اإلصدار
اإلصدار

شةةةوط لدمةةة وتعويضةةات املسةةؤولني الةةذي يعملةةون يف لدمةةة اجلمعيةةة العامةةة م ة غةةري
مسؤويل األمانة العامة
صدرت

A/72/366

نيقعيــع األمــب اا ــعم ـ شــعوط دمـ وني وياــعت املكــؤواب ااــاي ي مخلــون يف دمـ ائم يـ
اا عم ـ م ـ غــر مكــؤوي األمعب ـ اا عم ـ ي ا ـوا ئم ـ ا دم ـ املدبي ـ اادواي ـ املتفعغــعن ور ــيحل
ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي (قعار ائم ي اا عم  ٢47/68ءاف ،ائسن األول)

A/72/325

مــالعة مـ األمــب اا ــعم حييــل اــع نيقعيــع وحــدة ااتفتــيمل املشــرتل امل مــون ”أل ارة امل ــعرف يف
ممظوم األمم املتحدة“ ()JIU/REP/2016/10

A/72/325/Add.1

مــالعة م ـ األمــب اا ــعم حييــل اــع ني خليقعنيــا وني خليقــعت رخلــحل ااعنســعن ااتمفيــايب يف ممظوم ـ
األمم املتحدة امل ين اباتمكيق خلف نيقعيـع وحـدة ااتفتـيمل املشـرتل امل مـون ”أل ارة امل ـعرف يف
ممظوم األمم املتحدة“()JIU/REP/2016/10

البند 143

الن ام املوحد لألمم املتحدة

A/72/30

نيقعيــع ئم ـ ا دم ـ املدبي ـ اادواي ـ ا ــعم ( ٢0١7ق ـعارات ائم ي ـ اا عم ـ )٢9- ( 3357؛
و  ،٢44/70اافقعاتن  ٢3و  ،٢4و )٢64/7١

صدرت

A/C.5/72/3

بيــعن مقــدم مـ األمــب اا ــعم وفقــع اخلمــع ة  ١53مـ اامظــعم ااــدا خلر اخلام يـ اا عمـ بشــرتن
اآلقر اإل اريـ واملعايـ املرتنيهـ خلــف ااقـعارات وااتوصــيعت ااـوار ة يف نيقعيــع ئمـ ا دمـ املدبيـ
اادواي ا عم ٢0١7

صدرت

___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي

البند 144

تنسية شؤون اإلوارة واملياانية بني األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية
للطاقة الذرية

A/71/583

مــالعة مـ األمــب اا ــعم حييــل اــع ااتقعيــع اإلحصــع ر جملخلــحل ااعنســعن ااتمفيــايب يف ممظومـ
األمم املتحدة امل ين اباتمكيق العا املعاي واملت خلق ابمليسابيـ يف مؤسكـعت ممظومـ األمـم
املتحدة (مقعرا ائم ي اا عم  449/47و  546/7١ءاف)

البند 145

تقةية ا أنشطة مكتب لدمات الةقابة الداللية

)،A/72/330 (Part I
و Add.1

نيقعيــع مكتــب ــدمعت ااعقعب ـ اادا خلي ـ ـ ءبش ــطتا اخلف ـرتة م ـ  ١متوز/يواي ــا  ٢0١6ألم
 30حسيعان/يوبيـ ـ ـ ـ ـ ــا ( ٢0١7ق ـ ـ ـ ـ ـ ـعارات ائم ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ اا عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ٢١8/48ابن؛ و ،٢44/54
و  ،٢7٢/59و  ،7/7١اافق ـ ـ ـ ـعاتن  6و  ،١6و  ،٢65/7١اافق ـ ـ ـ ــعة  ،30و ،٢67/7١
اافقعة  ،4و  ٢7٢/7١ءاف ،ائسن ااعابع ،اافقعة  ،١3وائسن ا عمحل ،اافقعة )١6

صدرت

صدرت

التقةية السنوي للجنة االستشارية املستقلة للمةاجعة
A/72/295

12/15

نيقعيــع ااخلام ـ االستشــعري املكــتقخل اخلمعاج ـ ـ ءبشــطتهع يف اافــرتة م ـ  ١آب/ءغكــطحل
 ٢0١6ألم  3١متوز/يوايا ( ٢0١7قعار ائم ي اا عم )٢75/6١

صدرت

17-15944

A/C.5/72/L.1

بمد جدول األ معل/ااعمس اا موان ءو ااوصف

ااتعريخ ااتقديعي حعا
اإلصدار
اإلصدار

مــالعة م ـ األمــب اا ــعم حييــل اــع نيقعيــع وحــدة ااتفتــيمل املشــرتل امل مــون ”ااتقييمــعت ااــت
نيقو هع ائهعت املعحن ملؤسكعت ممظوم األمم املتحدة“ ()JIU/REP/2017/2

صدرت

مــالعة م ـ األمــب اا ــعم حييــل اــع ني خليقعنيـجمـا وني خليقــعت رخلــحل ااعنســعن ااتمفيــايب يف ممظوم ـ
األمــم املتحــدة امل ــين اباتمكــيق خلــف نيقعيــع وحــدة ااتفتــيمل املشــرتل امل مــون ”ااتقييمــعت ااــت
نيقو هع ائهعت املعحن ملؤسكعت ممظوم األمم املتحدة“()JIU/REP/2017/2

صدرت

A/72/120

مالعة م األمب اا عم حييل اع نيقعيع وحدة ااتفتيمل املشرتل امل مون ”حعا وظيف املعاج ـ
اادا خلي اخلحكعابت يف ممظوم األمم املتحدة“ ()JIU/REP/2016/8

صدرت

A/72/120/Add.1

مــالعة م ـ األمــب اا ــعم حييــل اــع ني خليقعنيــا وني خليقــعت رخلــحل ااعنســعن ااتمفيــايب يف ممظوم ـ
األمــم املتحــدة امل ــين اباتمكــيق خلــف نيقعيــع وحــدة ااتفتــيمل املشــرتل امل مــون ”حعا ـ وظيف ـ
املعاج اادا خلي اخلحكعابت يف ممظوم األمم املتحدة“ ()JIU/REP/2016/8

صدرت

البند 146

دقامة العدس يف األمم املتحدة

A/72/204

نيقعي ـ ــع األم ـ ــب اا ـ ــعم ـ ـ ـ ألقعمـ ـ ـ اا ـ ــدل يف األم ـ ــم املتح ـ ــدة (قـ ـ ـعارا ائم يـ ـ ـ اا عمـ ـ ـ ،٢53/63
و  ،٢66/7١اافقعات  ،١3-١١و  ،١8-١6و  ،37-33و  ،39و  ،4١و  45و )47

صدرت

A/72/210

نيقعي ــع رخل ــحل اا ــدل اا ــدا خلر ـ ـ ألقعم ـ ـ اا ــدل يف األم ــم املتح ــدة (قـ ـعار ائم يـ ـ اا عم ـ ـ
)٢66/7١

صدرت

A/72/138

نيقعيــع األمــب اا ــعم ـ ءبشــط مكتــب ءمــب املظــعمل و ــدمعت ااوســعط يف األمــم املتحــدة
(قعارا ائم ي اا عم  ،٢53/63و  ،٢66/7١اافقعاتن  ٢4و )٢7

صدرت

___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي

___A/C.5/72/

رسعا مؤر ___  ٢0١7موجه م ر يحل ائم ي اا عم ألم ر يحل ااخلام ا عمك

البند 147

متويةةل احملكمةةة الدوليةةة حملاكمةةة األشةةخاني املسةةؤولني اة االنتجلاكةةات اجلسةةيمة للقةةانون
اإلنساين الدويل املةتكبة يف دقليم يوغوسيفيا السابقة منذ اام 1991

___A/72/

نيقعي ــع األ ان ااث ــعين اام ــب اا ــعم ـ ـ ميسابيـ ـ احملكمـ ـ اادوايـ ـ ايوغوس ــالفيع ااك ــعبق اف ــرتة
ااكمتب ( ٢0١7-٢0١6قعار ائم ي اا عم  ٢٢5/55ءاف)

A/72/5/Add.14

ااتقــعريع املعايـ وااهيــعانت املعايـ املعاج ـ ونيقــعريع رخلــحل معاج ــر الكــعابت (قـعارات ائم يـ
اا عم  ٢١٢/5٢ابن)ي (ق) احملكم اادواي حملعلم األشخعص املكـؤواب ـ االبتهعلـعت
ائكيم اخلقعبون اإلبكعين اادوي املعنيكه يف ألقخليم يوغوسالفيع ااكعبق مما عم ١99١

___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي

البند 148

متويل اآللية الدولية لتصةي األاماس املتبقية للمحكمتني اجلناليتني

___A/72/

نيقعيع األمب اا عم ميسابي اآلاي اادواي اتصعيف األ معل املتهقيـ اخلمحكمتـب ائمـع يتب
افرتة ااكمتب ( ٢0١9-٢0١8قعار ائم ي اا عم  ٢40/66ءاف)

A/72/298

A/72/298/Add.1

17-15944

صدرت

13/15

A/C.5/72/L.1

بمد جدول األ معل/ااعمس اا موان ءو ااوصف

ااتعريخ ااتقديعي حعا
اإلصدار
اإلصدار

___A/72/

نيقعيع األ ان ااثعين اامب اا عم ميسابي اآلاي اادواي اتصـعيف األ مـعل املتهقيـ اخلمحكمتـب
ائمع يتب افرتة ااكمتب ( ٢0١7-٢0١6قعار ائم ي اا عم  ٢40/66ءاف)

A/72/5/Add.13

ااتقــعريع املعايـ وااهيــعانت املعايـ املعاج ـ ونيقــعريع رخلــحل معاج ــر الكــعابت (قـعارات ائم يـ
اا عم ـ  ٢١٢/5٢ابن)ي (ص) احملكم ـ ائمع ي ـ اادواي ـ حملعلم ـ األشــخعص املك ــؤواب ـ
ء م ــعل اإلاب ة ائمع يـ ـ وغ ــر ذاـ ـ مـ ـ االبتهعل ــعت ائك ــيم اخلق ــعبون اإلبك ــعين اا ــدوي
املعنيكهـ يف ألقخلــيم روابــدا واملـواطمب ااعوابــديب املكــؤواب ـ ء مــعل اإلاب ة ائمع يـ وغرهــع
م ـ االبتهعلــعت املمعثخل ـ يف ءراضــر ااــدول اجملــعورة بــب  ١لــعبون ااثعين/يمــعيع و  3١لــعبون
األول /يكمرب ١994

صدرت

A/72/5/Add.15

ااتقــعريع املعايـ وااهيــعانت املعايـ املعاج ـ ونيقــعريع رخلــحل معاج ــر الكــعابت (قـعارات ائم يـ
اا عم  ٢١٢/5٢ابن)ي (ر) اآلاي اادواي اتصعيف األ معل املتهقي اخلمحكمتب ائمع يتب

صدرت

___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي

البند 163

متويل العملية املختلطة ليحتاو األفةيقن واألمم املتحدة يف وارفور

___A/72/

نيقعيع األمب اا عم ـ امليسابيـ املمقحـ اخل مخليـ املختخلطـ االتـع األفعيقـر واألمـم املتحـدة يف
ارف ــور اخلف ــرتة م ـ  ١متوز/يوايــا  ٢0١7ألم  30حسيعان/يوبيــا ( ٢0١8ق ـعار رخلــحل األم ـ
 )٢0١7( ٢363وقعار ائم ي اا عم  ،3١0/7١اافقعة )١٢

___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي

البند 165

متويل بعثة األمم املتحدة لدام ن ام العدالة يف هاييت

___A/72/

نيقعيــع األمــب اا ــعم ـ ميسابي ـ ب ث ـ األمــم املتحــدة اــد م بظــعم اا داا ـ يف هــعيت اخلفــرتة م ـ
 ١6نيش ـ ـ ـعي األول/ءلت ـ ـ ــوبع  ٢0١7ألم  30حسيعان/يوبيـ ـ ــا ( ٢0١8ق ـ ـ ـعار رخلـ ـ ــحل األم ـ ـ ـ
))٢0١7( ٢350

___A/72/

نيقعيع ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي

البند 115

تعيينات مللل الشواغة يف األججلاة الفةاية وتعيينات ألةى
البند الفةان (أ) :تعيني أاضال يف اللجنة االستشارية لشؤون اإلوارة واملياانية

A/72/101/Rev.1

مالعة م األمب اا عم بشرتن ني يب ء اعن يف ااخلام االستشعري اشؤون اإل ارة وامليسابي

___A/C.5/72/

اارتشيحعت

صدرت

البند الفةان (ب) :تعيني أاضال يف جلنة االشرتاكات
A/72/102/Rev.1

مالعة م األمب اا عم بشرتن ني يب ء اعن يف ئم االشرتالعت

___A/C.5/72/

اارتشيحعت

14/15

صدرت

17-15944

A/C.5/72/L.1

بمد جدول األ معل/ااعمس اا موان ءو ااوصف

ااتعريخ ااتقديعي حعا
اإلصدار
اإلصدار

البند الفةان (ج) :تعيني اضو يف جملس مةاجعن احلساابت
A/72/103

مالعة م األمب اا عم بشرتن ني يب او يف رخلحل معاج ر الكعابت

___A/C.5/72/

اارتشيحعت

صدرت

البند الفةان (و) :تعيني أاضال يف جلنة اخلدمة املدنية الدولية
A/72/104/Rev.1

مالعة م األمب اا عم بشرتن ني يب ء اعن يف ئم ا دم املدبي اادواي

___A/C.5/72/

نيعشيح األ اعن

A/C.5/72/___/Add.1

نيكمي ان ب ر يحل ااخلام

صدرت

ااهمد اافع ر (هـ)ي ني يب ء اعن يف ااخلام االستشعري املكتقخل اخلمعاج
A/72/105

مالعة م األمب اا عم بشرتن ني يب ء اعن يف ااخلام االستشعري املكتقخل اخلمعاج

___A/C.5/72/

اارتشيحعت

17-15944

صدرت

15/15

