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 الدورة الثالثة والسبعون
    من جدول األعمال 136البند 

 ٢٠١9-٢٠١٨امليزانية الربانجمية لفرتة السنتني   
  

 تقرير اللجنة اخلامسة  
 

 )املغرب( أوسي محو: السيد هشام املقرر  
  

 مقدمة - أوال 
من  136ترد التوصــــــياب الســــــامق  املقدةم  من الإىلن  اعامســــــ   إ ارماي  الاام      ار البند  - 1

 . A/73/686/Add.1و  A/73/686جدول األعمال   تقريري الإىلن  الصادرين   الوثيقتني 
، املاقودتني   41 و 40وقد اســــــــــــتاخلام الإىلن  اعامســــــــــــ  خلهرها   ه ا البند   جإســــــــــــتي ا  - ٢
. وترد البياانب اليت أُديل هبا واملالحهاب اليت أُمديم خالل خلهر ٢01٩متوز/يوليه  3 حزيران/يوخليه و 4

 .(1)الإىلن    البند   احملضرين املوجزين ذَوي الصإ 
   النهر   ه ا البند، كاخلم الوثيقتان التاليتان ماروضتني عإى الإىلن :وملواصإ - 3

تقرير األمني الاام عن التقديراب املتاإقـــ  ابلباثـاب السياسي  اعاص  واملساعي احلميدة  )أ( 
الث : واملبادراب الســـــياســـــي  األخرهب اليت عذن هبا ارماي  الاام  و/أو اإم األمن: اضموع  املواضـــــياي  الث

املكاتب اإلقإيمي  ومكاتب دعم الامإياب الســـــياســـــي ، والباثاب األخرهب: ماث  األمم املتحدة لدعم اتاا  
 (؛A/73/352/Add.9احلديدة )
 (.A/73/498/Add.9تقرير الإىلن  االستشاري  لشؤون اإلدارة وامليزاخلي  ذو الصإ  ) )ب( 

 

__________ 

 (1) A/C.5/73/SR.40 و A/C.5/73/SR.41. 
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 النظر يف املقرتحات - اثنيا 
متوز/يوليه، كان ماروضـــــــــــــــا عإى الإىلن  مشـــــــــــــــرو  قرار عنواخله  3، املاقودة   41  ارإســـــــــــــــ   - 4
األخرهب املاذون هبا التقديراب املتاإق  ابلباثاب السياسي  اعاص  واملساعي احلميدة واملبادراب السياسي  ”

(، قدمته رئيســــــــــــــ  الإىلن  منا  عإى مشــــــــــــــاوراب A/C.5/73/L.50) “من ارماي  الاام  و/أو اإم األمن
 رمسي  خلسق ا ممثل النرويج. غري
 مدون تصـــــــــــــــويم  A/C.5/73/L.50و  ارإســـــــــــــــ  خلاســـــــــــــــ ا، اعتمدب الإىلن  مشـــــــــــــــرو  القرار  - ٥

 (.6 )اخلهر الاقرة
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 توصية اللجنة اخلامسة - اثلثا 
 توصي الإىلنُ  اعامس  ارمايَ  الاام  ابعتماد مشرو  القرار التايل: - 6
 

واملسييا ي ايميدة واملباارات السييياسييية التقديرات املتعلقة ابلبعثات السييياسييية اخلاصيية   
 األخرى املأذون هبا من اجلمعية العامة و/أو جملس األمن

 
 ،إن اجلمعية العامة 
كـــاخلون األول/   ٢4ألف املؤرخ  7٢/٢6٢ إ ارز  الثـــاا والاشـــــــــــــــرين من قرارهـــا إذ تشييييييييييي   
، وارز  الرامع عشــــر ٢018متوز/يوليه  ٥جيم املؤرخ  7٢/٢6٢، وارز  الثاا من قرارها ٢017 ديســـــمر

ألف  73/٢80، وقرارهــــــــا ٢018ون األول/ديســـــــــــــــمر كــــــــاخل  ٢٢ألف املؤرخ  73/٢7٩من قرارهــــــــا 
خليســـــــــــــــان/  1٥اب  املؤرخ  73/٢7٩، وارز  الرامع من قرارها ٢018كاخلون األول/ديســـــــــــــــمر  ٢٢ املؤرخ
 ،٢01٩ أمريل

قرير األمني الاام عن التقديراب املتاإق  ابلباثاب الســــياســــي  اعاصــــ  واملســــاعي   ت وقد نظرت 
ـــــــــــــــــاذن هبا ارماي  الاام  و/أو اإم األمن  يما يتصـــل مباث   احلميدة واملبادراب الســـياســـي  األخرهب اليت تـ

 ،(٢)  ذي الصإ ، وتقرير الإىلن  االستشاري  لشؤون اإلدارة وامليزاخلي(1)األمم املتحدة لدعم اتاا  احلديدة
 ؛(1)متقرير األمني الاام حتيط  لما - 1 
االســـــــتنتاجاب والتوصـــــــياب الواردة   تقرير الإىلن  االســـــــتشـــــــاري  لشـــــــؤون اإلدارة  تؤيد - ٢ 
 ، رهنا أبحكام ه ا القرار؛(٢)وامليزاخلي 

من تقرير الإىلن  االســـــتشـــــاري ، وتقرر مواصـــــإ   اي  التكاليف  ٢٥ إ الاقرة  تشيييي  - 3 
   املائ ؛ 1تشغيإي  منسب  ال

من دوالراب الوالايب  ٥6 1٥٥ 800عإى امليزاخليــــ   بإا )صــــــــــــــــــا ( قــــدر   توافق - 4 
 املتحدة لباث  األمم املتحدة لدعم اتاا  احلديدة؛

من املر ق األول  11،  وجــــــــب اإلجرا اب املنصـــــــــــــــو  عإي ــــــــا   الاقرة تعتمييييييد - ٥ 
 ٥6 3٢7 400، مبإغا  ضــا يا )صــا يا( قدر  1٩86كاخلون األول/ديســمر   1٩املؤرخ  41/٢13 لإقرار

، ماد ٢01٩-٢018، الشــــــؤون الســــــياســــــي ، من امليزاخلي  الراناي  لا ة الســــــنتني 3دوالر     ار الباب 
 دوالر؛ 171 600والبالغ   ٢018احتساب الناقاب املقدرة لاام 

، االقتطاعاب اإللزامي  36دوالر     ار الباب  ٥٩0 600مبإغا قدر   تعتمد أيضيييييا - 6 
، اإليراداب املتــاتيــ  من االقتطــاعــاب 1من مرتبــاب املونياني، يقــامإــه مبإا منــانير     ــار ابب اإليراداب 
 .٢01٩-٢018اإللزامي  من مرتباب املونياني، من امليزاخلي  الراناي  لا ة السنتني 

 

__________ 

 (1) A/73/352/Add.9. 

 (٢) A/73/498/Add.9. 
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