األمــم املتحـدة

اجلمعية العامة

A/72/668
Distr.: General
23 December 2017
Arabic
Original: English

الدورة الثانية والسبعون
البند  135من جدول األعمال

امليزانية الربانجمية لفرتة السنتني 6102-6102
تقرير اللجنة اخلامسة
ِّ
املقرر :السيد فيلييب غارسيا الندا (املكسيك)

أوال  -مقدمة
 - 1قررت اجلمعية العامة يف جلستها العامة الثانية املعقودة يف  15أيلول/سـبتم  7112أن تـدر،
بنــاع علــص تواــية املكت ـ البنــد املعنــون ”امليزانيــة ال يةيــة لاــنة الســنت  “7112-7112يف جــدول
أعمال دورهتا الثانية والسبع وأن حتيله إىل اللجنة اخلامسة.
 - 7ونظــرت اللجنـة اخلامســة يف اــلا البنــد يف جلســاهتا الثالثــة والســابعة والثامنــة والع ـرين والتاســعة
والع ـ ـرين املعق ــودة يف  2و  73ت ـ ـرين األول/أرت ــوبر و  71و  73ر ــانون األول/ديس ــم  .7112وت ــرد
البيايت اليت أُُديل هبا واملالحظات اليت أُُبديت خالل نظر اللجنة يف البند يف احملاضر املوجزة ذات الصلة(.)1
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وللنظر يف الا البند رانت الواثئق التالية معروضة علص اللجنة:

مكتب األمم املتحدة للشراكات
(أ)

تقرير األم العام عن مكت األمم املتحدة لل رارات )(A/72/167؛

املخطط العام لتجديد مباين املقر
(ب) التقرير املرحلي السنوي اخلامس ع ر َّ
املقدَّم من األم العـام عـن تنايـل امل اـع العـام
لتجديد مباين املقر ( A/72/294و )A/72/294/Corr.1؛
__________
( A/C.5/72/SR.3 )1و  A/C.5/72/SR.7و  A/C.5/72/SR.28و .A/C.5/72/SR.29
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( )،تقرير ةلـس مراجعـي ااسـاات املتعلـق امل اـع العـام لتجديـد مبـاين املقـر عـن السـنة
املنتهية يف  31رانون األول/ديسم (A/72/5 (Vol. V)) 7112؛
تقرير األم العام عن تنايل توايات ةلس مراجعي ااساات الـواردة يف تقريريـه عـن
(د)
األمم املتحدة وعن امل اع العام لتجديد مباين املقر للسنة املنتهية يف  31رـانون األول/ديسـم 7112
)(A/72/355؛
(اـ)

تقرير اللجنة االست ارية ل ؤون اإلدارة وامليزانية ذو الصلة املوضوع )(A/72/536؛

(و) التقريــر املرحلــي الســنوي الرابــق ع ــر املقـ َّـدَّم مــن األمـ العــام عــن تنايــل امل اــع العــام
لتجديد مباين املقر )(A/71/309؛
(ز) تقرير ةلـس مراجعـي ااسـاات املتعلـق امل اـع العـام لتجديـد مبـاين املقـر عـن السـنة
املنتهية يف  31رانون األول/ديسم (A/71/5 (Vol. V)) 7115؛
(ح) تقرير األم العام عن تنايـل تواـيات ةلـس مراجعـي ااسـاات الـواردة يف تقريـر عـن
امل اع العام لتجديد مباين املقر للسنة املنتهية يف  31رانون األول /ديسم (A/71/331) 7115؛
(ط) تقرير اللجنة االست ارية ل ؤون اإلدارة وامليزانية ذو الصلة املوضوع )(A/71/541؛
تقرير األداء الثاين عن امليزانية الربانجمية لفرتة السنتني 6102-6102
(ي) تقريـ ـ ــر األداع الث ــاين املق ــدم م ــن األم ـ ـ الع ــام ع ــن امليزاني ـ ـ ــة ال يةي ــة لاتـ ـ ـ ــرة الس ــنت
(A/72/606) 7112-7112؛
(ك)

تقرير اللجنة االست ارية ل ؤون اإلدارة وامليزانية ذو الصلة املوضوع ).(A/72/647

اثنيا  -النظر يف املقرتحات
ألف  -مكتب األمم املتحدة للشراكات
 - ٤نظرت اللجنة يف ال املسـللة يف جلسـتها الثالثـة املعقـودة يف  2ت ـرين األول/أرتـوبر .ويف تلـك
اجللسة عرض رئيس اللجنة شاواي م روع مقرر بعنوان ”مكت األمم املتحدة لل رارات“.
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ويف اجللسة ناسها اعتمدت اللجنة م روع املقرر بدون تصويت (انظر الاقرة .)9

ابء  -امليزانية الربانجمية لفرتة السنتني 6102-6102
 - 2ران معروضاً علص اللجنة يف جلستها  79املعقودة يف  73رانون األول/ديسم م روع قرار
بعنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوان ”امليزاني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال يةي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنت  A/C.5/72/L.11( “7112-7112و
َّ )A/C.5/72/L.11/Corr.1
قدَّمه رئيس اللجنة بناعً علص م اورات غري رمسية توىل تنسيقها ممثل إندونيسيا.
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ويف اجللسة ناسها اعتمدت اللجنة م روع ذلك القرار دون تصويت (انظر الاقرة .)8
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اثلثا  -توصيات اللجنة اخلامسة
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تواي اللجنة اخلامسة اجلمعية العامة اعتماد م روع القرار التايل:

امليزانية الربانجمية لفرتة السنتني 6102-6102



ألف
االعتمادات النهائية مليزانية فرتة السنتني 6102-6102
إن اجلمعية العامة،
 - 1حتيييط علمييا بتقريــر األداع الثــاين الــلي قدمــه األم ـ العــام عــن امليزانيــة ال يةيــة لاــنة
السنت  )1(7112-7112وتؤيد االستنتاجات والتوايات الـواردة يف تقريـر اللجنـة االست ـارية ل ـؤون
اإلدارة وامليزانية ذي الصلة التقرير()7؛
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تقرر اآليت فيما يتعلق بانة السنت :7112-7112

أن يـُ ـزاد يف مبلـ ـ  5 271 771 211م ــن دوالرات الـ ـوالايت املتح ــدة ال ــلي را ــدته يف
(أ)
قراراهت ــا  727/21أل ــمل امل ــؤر  73ر ــانون األول/ديس ــم  7112و  723/21أل ــمل امل ــؤر  73ر ــانون
األول/ديسـ ــم  7112و  727/21اع امل ـ ــؤر  2نيسـ ــان/أبريل  7112مبق ـ ــدار  27 552 ٤11دوالر
ليبلُ االعتماد النهائي  5 287 229 111دوالر وذلك علص حنو ما يلي:
املبل املعتمد يف

القرارات 727/21
ألمل و 723/21
ألمل و  727/21اع

الباب
1
7

3
٤
5
2

اجلزع األول  -تقرير السياسات والتوجيه والتنسيق عموما
تقرير السياسات والتوجيه والتنسيق عموماً
شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي وإدارة املؤمترات
اجملموع الفرعي ،اجلزء األول
اجلزع الثاين  -ال ؤون السياسية
ال ؤون السياسية
نزع السالح
عمليات حاظ السالم
است دام الاضاع اخلارجي يف األغراض السلمية
اجملموع الفرعي ،اجلزء الثاين

112 327 911
231 111 511
248 424 411

الزايدة(/النقصان)
(بدوالرات الوالايت املتحدة)
٤97 911
٤ 727 911
4 255 811

االعتماد النهائي

112 825 811
235 32٤ ٤11
253 631 611

1 331 925 ٤11 (1٤ 129 911) 1 3٤2 1٤5 311
7٤ 22٤ 711
)(9٤ 211
7٤ 828 911
117 251 111
3 111 211
119 2٤8 ٤11
2 521 811
339 711
2 777 211
0 422 950 511 (01 833 211) 0 482 285 611

__________
(.A/72/606 )1
(.A/72/647 )7
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املبل املعتمد يف

القرارات 727/21
ألمل و 723/21
ألمل و  727/21اع

الباب
2
8

9
11
11
17
13
1٤
15
12
12

18
19
71
71
77
73

7٤
75
72
72

78
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اجلزع الثالث  -العدل والقانون الدوليان
حمكمة العدل الدولية
إدارة ال ؤون القانونية
اجملموع الفرعي ،اجلزء الثالث
اجلزع الرابق  -التعاون الدويل ألغراض التنمية
ال ؤون االقتصادية واالجتماعية
أقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية
دعم األمم املتحدة لل رارة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا
التجارة والتنمية
مررز التجارة الدولية
البيئة
املستوطنات الب رية
املراقبة الدولية للم درات ومنق اجلرمية واإلرااب والعدالة اجلنائية
ايئة األمم املتحدة للمساواة ب اجلنس ومتك املرأة
اجملموع الفرعي ،اجلزء الرابع
اجلزع اخلامس  -التعاون اإلقليمي ألغراض التنمية
التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أفريقيا
التنمية االقتصادية واالجتماعية يف آسيا واحمليع اهلادئ
التنمية االقتصادية يف أوروا
التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أمريكا الالتينية ومناقة البحر الكارييب
التنمية االقتصادية واالجتماعية يف غريب آسيا
ال يمج العادي للتعاون التقين
اجملموع الفرعي ،اجلزء اخلامس
اجلزع السادس  -حقوق اإلنسان وال ؤون اإلنسانية
حقوق اإلنسان
توفري ااماية الدولية واالول الدائمة واملساعدة لالجئ
الالجئون الالساينيون
املساعدة اإلنسانية
اجملموع الفرعي ،اجلزء السادس
اجلزع السابق  -اإلعالم
اإلعالم
اجملموع الفرعي ،اجلزء السابع
اجلزع الثامن  -خدمات الدعم امل نرة

الزايدة(/النقصان)
(بدوالرات الوالايت املتحدة)

االعتماد النهائي

٤5 81٤ 211
21 539 211
012 354 311

1 333 311
15 1٤٤ 511
02 422 811

٤2 1٤8 111
22 28٤ 111
063 836 011

127 1٤2 211
11 223 111
12 215 811
138 ٤77 711
32 191 811
32 192 311
77 12٤ ٤11
32 737 311
15 189 211
422 564 011

)(1 215 ٤11

121 537 711
11 2٤9 211
15 999 911
139 118 211
32 529 211
٤7 232 811
71 9٤5 311
٤1 139 211
15 918 111
484 511 911

153 ٤٤9 111
95 ٤11 ٤11
25 938 511
112 931 111
21 188 311
59 ٤37 111
550 651 311

)(5 213 511

1 88٤ 211
3 81٤ 211
3 529 111
3 238 ٤11
)(232 311
2 522 811

1٤2 2٤5 211
92 792 111
29 2٤3 111
111 511 111
23 872 211
58 295 211
552 802 011

717 13٤ 311
85 327 211
55 132 311
32 9٤2 111
389 481 311

51٤ 811
)(983 711
198 511
371 211
40 211

717 539 111
8٤ 329 ٤11
55 335 811
32 722 211
389 566 111

182 521 111
082 521 011

1 211 211
0 201 211

189 781 211
089 681 211

)(13 ٤11

)(215 911

282 511
)(517 111
5 5٤1 511
)(179 111
3 812 311
818 ٤11
2 922 811
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املبل املعتمد يف

القرارات 727/21
ألمل و 723/21
ألمل و  727/21اع

الباب
 79ألمل مكت وريل األم العام لل ؤون اإلدارية
 79اع مكت ختايع ال امج وامليزانية وااساات
 79جيم مكت إدارة املوارد الب رية
 79دال مكت خدمات الدعم املررزية
 79ااع مكت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 79واو اإلدارة جنيمل
 79زاي اإلدارة فيينا
 79حاع اإلدارة نريويب
اجملموع الفرعي ،اجلزء الثامن
اجلزع التاسق  -الرقابة الداخلية
الرقابة الداخلية
31
اجملموع الفرعي ،اجلزء التاسع
اجلزع العاشر  -األن اة اإلدارية امل نرة التمويل واملصروفات اخلااة
األن اة اإلدارية امل نرة التمويل
31
املصروفات اخلااة
37
اجملموع الفرعي ،اجلزء العاشر
اجلزع ااادي ع ر  -ناقات رأمسالية
الت ييد والتعديالت والتحسينات وأعمال الصيانة الرئيسية
33
اجملموع الفرعي ،اجلزء احلادي عشر
اجلزع الثاين ع ر  -شبكة السالمة واألمن
شبكة السالمة واألمن
3٤
اجملموع الفرعي ،اجلزء الثاين عشر
اجلزع الثالث ع ر  -حساب التنمية
حساب التنمية
35
اجملموع الفرعي ،اجلزء الثالث عشر
اجلزع الرابق ع ر  -االقتااعات اإللزامية من مرتبات املوظا
االقتااعات اإللزامية من مرتبات املوظا
32
اجملموع الفرعي ،اجلزء الرابع عشر
اجملموع

الزايدة(/النقصان)
(بدوالرات الوالايت املتحدة)

االعتماد النهائي

77 211 911
3٤ 212 111
21 788 311
122 992 311
92 221 111
139 322 911
3٤ 131 811
79 ٤15 211
595 682 111

1 772 111
33٤ 111
712 311
2 322 711
1 ٤٤8 211
2 399 211
235 711
319 711
08 132 411

73 938 111
35 1٤1 711
21 ٤95 211
12٤ 327 511
99 719 211
1٤5 222 211
3٤ 222 111
79 21٤ 911
203 364 411

٤1 1٤8 ٤11
41 048 411

5٤2 111
542 111

٤1 29٤ ٤11
41 294 411

11 513 211
153 7٤٤ 811
024 248 411

279 111
)(٤ 791 511
)(3 526 511

17 737 211
1٤8 953 311
020 085 911

119 319 111
019 319 111

)(153 911

)(053 911

119 155 111
019 055 011

738 783 ٤11
638 683 411

13 185 811
03 185 811

751 329 711
650 329 611

78 398 811
68 398 811

-

78 398 811
68 398 811

2 918 811
٤95 212 911
2 918 811 495 212 911
26 552 411 5 261 660 211

513 512 211
513 502 211
5 286 229 111

(ب) ي ـ ــؤذن للم ـ ـ الع ـ ــام بنق ـ ــل االعتم ـ ــادات يف م ـ ــا ب ـ ـ أب ـ ـواب امليزاني ـ ــة مبوافق ـ ــة اللجن ـ ــة
االست ارية ل ؤون اإلدارة وامليزانية؛
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( )،اإلضافة إىل االعتمادات املوافق عليها مبوج الاقرة ( 7أ) أعال يعتمد مبلـ 25 111
دوالر لك ــل س ــنة م ــن ف ــنة الس ــنت  7112-7112م ــن اإليـ ـرادات املنارم ــة يف ا ــندوق اهلب ــات امل صص ــة
للمكتبة وذلك ل راع رت ودورايت وخرائع ومعدات للمكتبة ولتغايـة ناقـات مثيلـة أخـرت ملكتبـة قصـر األمـم
يف جنيمل مبا يتاق مق أاداف اهلبة وشروطها.

ابء
التقديرات النهائية إليرادات فرتة السنتني 6102-6102
إن اجلمعية العامة،
تقرر اآليت فيما يتعلق بانة السنت :7112-7112
أن يـ ـ ـزاد يف تق ـ ــديرات اإلي ـ ـ ـرادات البالغ ـ ــة  539 129 111م ـ ــن دوالرات ال ـ ــوالايت
(أ)
املتح ـ ــدة ال ـ ــيت وافق ـ ــت عليه ـ ــا يف قراريه ـ ــا  723/21اع امل ـ ــؤر  73ر ـ ــانون األول /ديس ـ ــم  7112و
 727/21اع املؤر  2نيسان/أبريل  7112مببل  1٤ ٤92 511دوالر وذلك رما يلي:
اب اإليرادات

التقديرات املعتمدة لإليرادات

 - 1اإليرادات املتلتية من االقتااعات اإللزامية من مرتبات املوظا
 - 7اإليرادات العامة
 - 3اخلدمات املقدمة إىل اجلمهور
اجملموع

511 112 911
٤1 2٤7 311
()7 ٤21 111
539 029 011

الزايدة(/النقصان)

التقديرات املنقحة لإليرادات

(بدوالرات الوالايت املتحدة)
2 ٤22 711
٤ 852 111
7 123 711
04 492 511

512 ٤25 111
٤2 ٤98 ٤11
()792 911
553 225 211

(ب) أن تُقي ــد اإلي ـرادات املتلتي ــة م ــن االقتااع ــات اإللزامي ــة م ــن مرتب ــات امل ــوظا اس ــاب
اــندوق معادلــة الض ـرائ وفقــا ألحكــام ق ـرار اجلمعيــة العامــة ( 923د )11-املــؤر  15رــانون األول/
ديسم 1955؛
( )،أن ُحتم ــل املص ــروفات املباش ــرة إلدارة بري ــد األم ــم املتح ــدة واخل ــدمات املقدم ــة لل ــزوار
وخــدمات املاــاعم ومــا يتصــل هبــا مــن خــدمات وعمليــات ت ــغيل املــرآب وخــدمات التلازيــون وبيــق
املن ورات اليت مل يراد هلا اعتمادات يف امليزانية علص حساب اإليرادات املتلتية من تلك األن اة.
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وتواي اللجنة اخلامسة اجلمعية العامة أيضا اعتماد م روع املقرر التايل:

مكتب األمم املتحدة للشراكات
حتيع اجلمعية العامة علما بتقرير األم العام عن مكت األمم املتحدة لل رارات(.)1

__________
(.A/72/167 )1
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