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 الدورة الثالثة والسبعون
 اللجنة اخلامسة

 جدول األعمال من 135البند 
 املتحدة لألمماستعراض كفاءة األداء اإلداري واملايل 

   
 مشروع مقرر مقدم من الرئيسة  

 
 املسائل اليت أرجئ النظر فيها إىل مرحلة الحقة  

 
 تقرر اجلمعية العامة أن ترجئ النظر يف الواثئق التالية إىل دورهتا الرابعة والسبعني: 

 
 150البند   
 اإلدارية واملتعلقة ابمليزانية لتمويل عمليات األمم املتحدة حلفظ السالماجلوانب   

 
 بعثات حفظ السالم املنتهية  

 هزيران/ 30تقرير األمني العام عن الوضــــــــــــــب املا  اظدال لبعاات هفظ الســــــــــــــالم املنت ية ه   
 (1)2018يونيه 

 (2)الصلةتقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية ذو  
 هزيران/ 30تقرير األمني العام عن الوضــــــــــــــب املا  اظدال لبعاات هفظ الســــــــــــــالم املنت ية ه   

 (3)2017يونيه 
 (4)تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية ذو الصلة 

__________ 

 (1) A/73/604. 
 (2) A/73/888. 
 (3) A/72/649. 
 (4) A/72/838. 

https://undocs.org/ar/A/73/604
https://undocs.org/ar/A/73/888
https://undocs.org/ar/A/72/649
https://undocs.org/ar/A/72/838
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 /هزيران 30تقرير األمني العام عن الوضـــــــــــــــب املا  اظدال لبعاات هفظ الســـــــــــــــالم املنت ية  يف  
 (5)2016يونيه 

 (6)تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية ذو الصلة 
 هزيران/ 30تقرير األمني العام عن الوضـــــــــــــــب املا  اظدال لبعاات هفظ الســـــــــــــــالم املنت ية  يف  

 (7)2015يونيه 
 (8)تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية ذو الصلة 
ــــــــــــــــملحدال لبعاات هفظ الســالم املنت ية  يف تقرير األمني    هزيران/ 30العام عن الوضــب املا  الـ

 (9)2014يونيه 
 (10)تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية ذو الصلة 
 هزيران/ 30تقرير األمني العام عن الوضــــــــب املا  املســــــــتلمل لبعاات هفظ الســــــــالم املنت ية يف  

 (11)2013يونيه 
 (12)اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية ذو الصلة تقرير 
 هزيران/ 30تقرير األمني العام عن الوضــــــــب املا  املســــــــتلمل لبعاات هفظ الســــــــالم املنت ية يف  

 (13)2012يونيه 
 (14)تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية ذو الصلة 
 هزيران/ 30ســــــــتلمل لبعاات هفظ الســــــــالم املنت ية يف تقرير األمني العام عن الوضــــــــب املا  امل 

 (15)2011يونيه 
 (16)تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية ذو الصلة 

 

__________ 

 (5) A/71/652. 
 (6) A/71/856. 
 (7) A/70/552. 
 (8) A/70/829. 
 (9) A/69/659. 
 (10) A/69/827. 
 (11) A/68/666. 
 (12) A/68/837. 
 (13) A/67/739. 
 (14) A/67/837. 
 (15) A/66/665. 
 (16)  A/66/713  وA/66/713/Corr.1. 

https://undocs.org/ar/A/71/652
https://undocs.org/ar/A/71/856
https://undocs.org/ar/A/70/552
https://undocs.org/ar/A/70/829
https://undocs.org/ar/A/69/659
https://undocs.org/ar/A/69/827
https://undocs.org/ar/A/68/666
https://undocs.org/ar/A/68/837
https://undocs.org/ar/A/67/739
https://undocs.org/ar/A/67/837
https://undocs.org/ar/A/66/665
https://undocs.org/ar/A/66/713
https://undocs.org/ar/A/66/713/Corr.1

