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 الدورة الثانية والسبعون
 من جدول األعمال 136البند 

 2019-2018 امليزانية الربانجمية املقرتحة لفرتة السنتني
   

طلب  ققببدع نةانبة ماليببة ملعمبد احمببل املت ببدة لب بوب نببزل السب    نببا  ةلبب    
 قوصبببببببيام جملبببببببب أمنبببببببا  املعمبببببببد   ببببببب ن  ببببببب انم  ةمببببببب  املعمبببببببد للفبببببببرتة

2018-2019 
امليزانيبة الربانجميبة املقرتحبة التق ي  الثالث للجنة االست ارية ل ؤون اإلدارة وامليزانيبة ةب    

 2019-2018لفرتة السنتني 
نظــــــجن الالسنــــــل اونتاــــــااملل لاــــــملوك ا اااة واملن اننــــــل   املــــــ  جة امل دمــــــل مــــــن األمــــــ  ال ــــــا   - 1
(A/72/369 املت ال ل بطالب ت دمي إعانل مالنل قداها )ل إعااة ت دملج التكـالن(( اووا )قب 2 074 700

مل هـد األمـم املتحـدة لبحـزع نــ ح النـء ع بنـاص عالـجم تزأـنان االــد امنـاص امل هـد املت ال ـل بـ  م  عمــل 
(. واجتم ت الالسنلع خءل نظجها   الطالبع مع مـدملج A/72/185)انظج  2019-2018امل هد لالفرتة 

 ومع ممثالي األمانل ال املع ال ملن قدمزا م الزمان وإملضاحان إضافنل.  امل هد
  م  جة األم  ال ا  وف ا  2019-2018وملجا طالب ت دمي إعانل مالنل لالم هد لفرتة الننت   - 2

ن فنه اجلم نل ال امل م رت  عجض طالـب ت ـدمي ع ال ي املد60/248من اجل ص الجابع من ال جاا  2لالف جة 
إعانل مالنل لالم هد إىل اجلم نل لتنت جضه وتزافق عالنه مجة  ل ننت    نناق نظجها   املن اننل ال  انل 
امل رتحــل لفــرتة النــنت  صان التــالل. وتءحــال الالسنــل اونتاــااملل اك الطالــب ملتنــق مــع اوقــرتا  الــزااا   

ع نـــ ح النـــء ع 4ع الـــش تاـــملع اـــت البـــا  2019-2018نـــل امل رتحـــل لفـــرتة النـــنت  املن اننـــل ال  ا
اووا )قبل إعااة ت دملج التكالن((ع ميثل ا عانل امل دمـل مـن األمـم املتحـدة  2 074 700اعتمااا قداه 

انــل . وتاــا الالسنــل اونتاــااملل املضــا إىل ارــا قــد نظــجن   إع2019-2018إىل امل هــد لفــرتة النــنت  
امل هــد   انت جاضــها لثءقــل ت ــااملج منفتــاللع هــيد املــ  جة امل دمــل مــن األمــ  ال ــا  الــش  نــل فنهــا ت جملــج 

الثاين/ملنـاملج  مدملج م هد األمم املتحدة لبحزع ن ح النء  املت الق أبناطل امل هد لالفرتة الزاق ل ب   انزك
 2018و  2017ل امل رتَحـــــــ  ل ـــــــامي وبـــــــج م  ال مـــــــل وا طـــــــل املالنـــــــ 2016و ـــــــانزك األول/املنـــــــم  

https://undocs.org/ar/A/72/369
https://undocs.org/ar/A/72/185
https://undocs.org/ar/A/RES/60/248
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(A/72/154  ؛ واملن اننـــــــــــــل ال  انـــــــــــــل امل رتحـــــــــــــل لفـــــــــــــرتة النـــــــــــــنت)2019-2018 (A/72/6 (Sect. 4) 
لجنببة ويف املسببتقب ف نببلن ال(؛ ومــ  جة األمــ  ال ــا  املت ال ــل مل عانــل املالنــل امل دمــل لالم هــد. Corr.1 و

نالّ يف سبيا  نر اببا يف الالببام البب   االست بارية لبب  ققبدل قعليقببام وقوصبيام   بب ن اإلةانبة املاليببة
 سيقدمما احمني العال الحقا يف مذك قه املتعلقة  تلك املس لة.

وتءحــال الالسنــل اونتاــااملل  ــ لا اك املــزااا ا ااجــل عــن املن اننــل املتزقــع  تنتــها لالتــندوق  - 3
  )انظـــــــــــــــج 2019-2018اووا   فـــــــــــــــرتة النـــــــــــــــنت   5 042 000لالم هـــــــــــــــد تبالـــــــــــــــ   اونـــــــــــــــت ماين

(A/72/6 (Sect.4) 15-4ع الف جة.) 
ع اك مل ــــد   ع  70/69مــــن قجااهــــا  9ول ــــد طالبــــت اجلم نــــل ال امــــل إىل األمــــ  ال ــــا ع   الف ــــجة  - 4

 ــرججاص انــتثنا ي و ملتكــجا هدف ــه أــزك منــت بل امل هــد ومــن اوك إانــاص نــاب ل   هــ ا التــداع م رتحــا  
ع ملجاعــــي املــــزااا ا ضــــافنل   ضــــزص 2019-2018لالتمزملــــل   نــــناق املن اننــــل ال  انــــل لفــــرتة النــــنت  

جملالــــد اونتاــــااي ملنــــا ل نــــ ح النــــء  التزأــــنان الــــزاااة   رخــــج ت جملــــج لامــــ  ال ــــا  عــــن اعمــــال ا
(A/70/186 وملاــــمل م ــــرت  األمــــ  ال ــــا  لالفــــرتة .)اووا  1 774 700مبالغــــا قــــداه  2019-2018

اووا  300 000اا ه( ومبالغـا قـداه  5لتغطنل احتناجان املءك األناني ملزظفي امل هـد )انظـج الف ـجة 
تغطنـــل تكـــالن( ت نـــنم اثجملـــه طـــجن الـــب منـــت ل باـــةك اجلزانـــب اتنكالنـــل واملالنـــل وا اااملـــل والتاـــغنالنل ل

(. ونــن طج    صلــا الت نــنم م رتحــان مــن اجــل وضــع 9ع الف ــجة A/72/369لالم هــد   املنــت بل )انظــج 
ََمــ  لالم هــد مــن اجــل ا نــق ووملتــه واهدافــه فنمــا ب ــد هنكــل يزملــل منــتدا  ومنــت ج و ــز  صج تاــغنالي و

ـــــل   قجااهـــــا 2019-2018فـــــرتة النـــــنت   ـــــ ي طالبتـــــه اجلم ن )انظـــــج الف ـــــجة  70/69ع عالـــــجم النحـــــز ال
ع 2019-2018ال  انـل امل رتحــل لالفــرتة اا ه(. وا بالغـت الالسنــل اونتاــاامللع اقنـاص نظجهــا   املن اننــل  6

َ اة رـــا متكـــجاة قـــداها  اوواع إضـــافل إىل منـــتزن ا عانـــل املالنــــل  1 524 700أبك امل ـــرت  ملتضـــمن 
(. وتءحـــال الالسنـــل اك ا عانـــل املالنـــل 2017-2016اووا ململ ـــدل املـــن ة لالفـــرتة  550 000احلـــا  )

َ اة قداها قءقل اض ان     منتزن ا عانل املالنل   فرتة الننت  احلالنل.امل رتحل ت اال 
وفنما ملت الق ملوحتناجان مـن التمزملـل مـن املن اننـل ال ااملـل لالمـءك الـزظنفي األنانـي لالم هـدع  - 5

خالـ  إىل انـه قـد ملكـزك مـن املنانـب  2016فرك األمـ  ال ـا  ملءحـال اك ت ننمـا ااخالنـا اجـجي   عـا  
نانن  لءضطءح مبهـا  امل هـد األنانـنلع وتضـم الزظـا ( التالنـلد وظنفـل تزفا ااب ل وظا ( ملزظف  ا

(؛ ووظنفـل واحـدة ملزظـ( لاـملوك املالنـل 5-(؛ ووظنفـل واحـدة لـج ند لال مالنـان )ن2-واحدة ملدملج )مد
ـــــل )ن ـــــب األخـــــجن(( )انظـــــج 3-واملن انن ـــــل ا ـــــدمان ال امـــــل )الجت (؛ ووظنفـــــل واحـــــدة ملنـــــاعد إاااي )ف 

A/72/369 وملاا األم  ال ا  املضا   ت جملجه املت الق أبعمال اجملالد اونتاااي ملنا ل نـ ح 3ع الف جة .)
َ اة ا عانـل املالنـل النـنزملل لتغطنـل تكـالن(  نـع  النء  إىل اك اجملالد ملكجا ا عجا  عن اامله بضـجواة 

ا   صلــــا وظنفــــل ا ــــند البحــــزعع لــــ  اة ت  ملــــ  تتــــمنم البحــــزع وظــــا ( مــــزظفي امل هــــد ا منــــلع مبــــ
(. وتمل ــد الالسنــل اونتاــااملل مــن جدملــد تزأــنتها ململزاف ــل عالــجم 39ع الف ــجة A/72/185وا تماتــا )انظــج 

َمل لتغطنـل تكـالن( وظـا ( مـزظفي امل هـد األاب ـل املدا  جـل   ا عانـل املالنـل امل رتحـل لالم هـدع املزااا الء
 .2019-2018 رتحل لفرتة الننت  عالجم النحز املنتزص عالنه   املن اننل ال  انل امل

اووا مـــن اوحتناجـــان امل رتحـــل لالت نـــنم الـــ ي نـــنسجمله طـــجن  300 000وفنمـــا ملت الـــق مببالـــ   - 6
الب مل هد األمم املتحدة لبحزع ن ح النء ع املداجل   طالب ا عانلع فرك األمـ  ال ـا  ملاـا إىل اك 

نق مع مكتـب األمـم مكتب شملوك ن ح النء  ملألمانل ال امل ننتزىل إاااة املزااا وتنفن هاع مللت اوك الزق

https://undocs.org/ar/A/72/154
https://undocs.org/ar/A/72/6
https://undocs.org/ar/A/RES/70/69
https://undocs.org/ar/A/70/186
https://undocs.org/ar/A/72/369
https://undocs.org/ar/A/RES/70/69
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https://undocs.org/ar/A/72/185


A/72/7/Add.2 
 

 

17-16953 3/3 

 

(. وحـــ  اونتفنـــااع ا بالغـــت الالسنـــل اونتاـــااملل أبك الت نـــنم 9ع الف ـــجة A/72/369املتحـــدة   جننـــ( )
نــنسجي عالـــجم مـــدن قءقــل اشـــهجع مـــن منتتـــ(  ــانزك الثاين/ملنـــاملج حـــ  الفـــرتة الزاق ــل مـــا بـــ  منتتـــ( 

ع ولكنها مل ت  وَّا مب ملد من التفاأنل عن التكالفـل الاـهجملل لال مـل الـ ي ملت ـ  2018جملل واواخج ننناك/اب
َه   املهالــل اةــدواة املتاحــلع او عــن نطــاق صلــا ال مــل. وت نــد الالسنــل اونتاــااملل   نــد تزأــنتها  إجنــا

  انــل امل رتحــل لفــرتة النــنت  املتتــالل مل عانــل املالنــل لالم هــد والــزاااة   ت جملجهــا األول املت الــق ململن اننــل ال
ــــل  بت فــــن  قــــداه 2018-2019 ــــ ي اوأــــت فنــــه الالسن اووا   األمــــزال ا ضــــافنل  100 000ع ال

 (.A/72/7, part II, sect. 4امل رتحل امل تتل لالت ننم املنت ل )انظج 
صب  نن أةب ،ف نبلن اللجنبة قو  ٥ومع م اةاة قوصبية اللجنبة االست بارية البواردة يف الفقب ة  - 7

دوالر  1 974 700قوانبببببع اجلمعيبببببة العامبببببة ةلببببب  طلببببب  ققبببببدع اإلةانبببببة املاليبببببة الببببببال   بببببدراا 
ف 2019-2018نةببادة ققببدي  التفبباليامل مبب  امليزانيببة العاديببة لفمببل املت ببدة لفببرتة السببنتني  ) بب 

ة لفبببرتة ف نبببزل السببب  ف مببب  امليزانيبببة الربانجميبببة املقرتحببب4الببب  سببببع ندراا اةتمببباد ابببا  ببب  الببببا  
 نفسما. السنتني
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