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 الدورة الخامسة والسبعون

 جدول األعمالمن  141و  98البندان 

الساليية   التطورات في ميدان المعلومات واالتصااالت
 والالسليية في سياق األمن الدولي 

 2021الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 
   

الفريق العاااماام المفتوع الع اااااااااويااة المعني بااالتطورات في مياادان المعلومااات    
واالتصاااااالت السااااليية والالسااااليية في سااااياق األمن الدولي المن اااا   مال بقرار  

 2018يانون األوم/ديسمبر   5المؤرخ    27/ 73الجمعية العامة 
  

 A/C.1/75/L.47بة في الميزانية البرنامجية  لى م روع المقرر اآلثار المترت  

  
التقرير الساااااابع والع ااااارون للجنة االسااااات اااااارية ل اااااؤون اادارة والميزانية  ن الميزانية    

 2021البرنامجية المقترحة لعام 

  
 مقدمة - أوال 

الســــــــتؤــــــــاروة لؤــــــــ ون اادارة والمونانوة ن  البوان الملدم من األمون ال ام ونلا للمادة نظرت اللجنة ا - 1
ــتن افـيار المترتـبة ن  المونانـوة البرـنامجـوة A/C.5/75/14من النظـام الـدايل  للجم ـوة ال ـامـة   153 ( بؤــــــــــــ

المت لق بالفروق ال امل المفتوح ال ضــــــــــووة الم ن  بالت ورات ن  ،  A/C.1/75/L.47 الملررعلى مؤــــــــــرو  
المنؤـت عمل بلرار الجم وة ال امة  ،مودان الم لومات واالتصـاالت السـلةوة واللسـلةوة ن  سـواق األمن الدول 

. وأيناء النظر ن  البوان، تفاعلت اللجنة االســتؤــاروة عن ب د 2018ةانون األول/دوســمبر  5الم رخ  73/27
وضــــــــــــاحات مضــــــــــــانوة، ايتتمو ا بردود ي وة وردت ن   مع مميل  األمون ال ام، الذون قدموا لها م لومات وا 

 .2020ةانون األول/دوسمبر  2
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لرر الجم وة ال امة، ن  جملة أمور، أن و لد ، ت  A/C.1/75/L.47وبموجب أحةام مؤـرو  الملرر  - 2
 آذار/ 12ملى  8الفروق ال ـــامـــل المفتوح ال ضــــــــــــــووـــة دورتـــة الموضــــــــــــــوعوـــة اليـــاليـــة واأليورة ن  الفترة من 

 .73/27بة بموجب اللرار ، مع مواصلة أعمالة الجاروة ونلا للوالوة المنو ة 2021 مارس

ــتن ما ول    أ( علقة ال لبات A/C.5/75/14وولدم بوان األمون ال ام   - 3 ( منودا من الم لومات بؤـــ
(؛  ب( األنؤــــ ة الت  ســــوتم من 3 المرجع نفســــة، الفلرة   2021الملترحة ل ام الملترحة بالمونانوة البرنامجوة 
(؛  ج( افيار المالوة المترتبة على الملترحات 6ملى   4 المرجع نفسة، الفلرات    يللها تنفوذ ال لبات الملترحة

 (.16الفلرة  المرجع نفسة،  2021(؛  د( ممةانوة االستو اب يلل عام 13ملى  7 المرجع نفسة، الفلرات 
 

 االحتياجات من الموارد - ثانيا 
ــانوة من الموارد وبل  مجموعها  - 4 ــتترتب على تنفوذ ال لبات الملترحة احتواجات مضــــــــــ  187  500ســــــــــ

 . وستؤمل  ذه الموارد االحتواجات التالوة 2021دوالر ن  عام 

دوالر من الموارد غور المتةررة ن  م ار  168  700ســولنم مبل  قدره    خدمات المؤتمرات.  أ( 
دارة الم تمرات، لدعم االجتمـاعات 2الـباب  ، ؤــــــــــــــ ون الجم ـوة ال ـامة والمجلس االقتصــــــــــــــاد  واالجتمـاع  وا 

والويـاقق المت للـة بـالـدورة الموضــــــــــــــوعوـة اليـاليـة واأليورة للفروق ال ـامـل المفتوح ال ضــــــــــــــووـة، الت  تتـتل  من 
. وســــــــــــــتج   تلك االحتواجات 2021آذار/مارس   12ملى  8اجتماعات، ت لد ن  نوووورك ن  الفترة من  10

دوالر(، ووـياقق مـا ب ـد اـلدورة  52 800دوالر(، ووـياقق مـا قـبل اـلدورة   84 000تةـالو  الترجمـة الؤــــــــــــــفوـوة  
 دوالر(؛ 31 900 

دوالر ن  م ار الباب  18 800ســــــــــوج   مبل  قدره    .لخدمات غير المتعلقة بالمؤتمراتا  ب( 
 ، نن  السلح، تةالو  يدمات يبور استؤار  وتةالو  سفره.4

دوالر، الــذ  تمــت الموانلــة علوــة ن  المونانوــة  187 500ووــذةر األمون ال ــام أن االعتمــاد البــال   - 5
 .2020، سو سّلم ن  سواق تلرور األداء المال  ل ام 2020البرنامجوة ل ام 

ــد أ  اعتمـادات ن  م ـار المونانـوة البرـنامجـوة الملترحـة وـوذةر األمو  - 6 ــا أـنة لم ت رصــــــــــــ ن ال ـام أوضــــــــــــ
ــ ة ومةن  2021 ل ام ــرو  اللرار، وأنة وت ّذر ن   ذه المرحلة تحدود أنؤــــــ ــ ة الم لوبة ن  مؤــــــ لتنفوذ األنؤــــــ

 .2021منها  ا أو مرجا  ا أو تللوصها أو تجوور ا يلل عام 
 

 خاتمة - ثالثا 
، إذا ا تمدت الجمعيُة ب نه  اللجنُة االساااات ااااارية اللجنةة الخامسااااة ب بالع الجمعية العامةتوصااااي   -7

دوالر  187 500، ساااااااتن ااااااا  احتياجات إ اااااااافية من الموارد  در ا  A/C.1/75/L.47م اااااااروع المقرر  
دوالر في  168 700، تتا ل  من مبل   در   2021لمقترحة لعاام  في إطار الميزانياة البرنامجياة ا  2021 لعاام

دارة المؤتمرات، ومبل   در  2إطار الباب   ،  ااااااااؤون الجمعية العامة والمجلد اال تصااااااااادا واالجتما ي وا 
دوالر رصاااادة ا تماد   187 500، نزع السااااالع. وساااايقت ااااي توفير مبل   4دوالر في إطار الباب    18 800

أن توافق  ليه الجمعية، وسااايمثهم  ذا اال تماد بذلك تيلفة ُتحمعم  لى حسااااب يتعين   2021إ اااافي لعام  
 صندوق الطوارئ.
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