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    ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٣قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])Corr.1 وA/60/608(بناء على تقرير اللجنة اخلامسة [
  

ــرة     - ٦٠/٢٤٨ ــة لفتـ ــة املقترحـ ــة الربناجميـ ــصلة بامليزانيـ ــة املتـ ــيع اخلاصـ املواضـ
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتني 

  إن اجلمعية العامة،   
  أوال 

  بني مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية مركز التجارة الدولية املشترك 
  ومنظمة التجارة العاملية

ــد نظــرت   ــشترك     وق ــة امل ــة ملركــز التجــارة الدولي ــة الربناجمي ــني يف مقترحــات امليزاني   ب
للجنــة ايف تقريــر و ،)١(٢٠٠٧ -٢٠٠٦ألونكتــاد ومنظمــة التجــارة العامليــة لفتــرة الــسنتني      ا

  ،)٢(ذي الصلة ةاالستشارية لشؤون اإلدارة وامليزاني
 دوالر مــن دوالرات الواليــات  ٢٦ ٧٣٢ ٠٠٠ املوافقــة علــى املــوارد البالغــة    تقــرر 
املقترحـــة لفتــرة الـــسنتني  )  فرنـــك سويــسري للــدوالر  ١,٢٧بــسعر صـــرف قيمتــه   ( املتحــدة 
ـــ ف٢٠٠٧ -٢٠٠٦ ـــي إطـ ـــار البــ ــاد    ١٣اب ـ ــشترك بــني األونكت ــة امل ، مركــز التجــارة الدولي
  ؛)١(٢٠٠٧ -٢٠٠٦ة الربناجمية املقترحة لفترة السنتني ـــة، من امليزانيــالعاملية التجارة ــومنظم

   ثانيــا
  )اخلطة الرئيسية لألصول الرأمسالية(املخطط العام لتجديد مباين املقر 

 ،١٩٩٩ديـــسمرب /ون األولـــــــ كان٢٣ املـــؤرخ ٥٤/٢٤٩ى قراراهتـــا ـــــ إلرــإذ تـــشي 
 املـؤرخني   ٥٦/٢٣٦  و ٥٦/٢٣٤  و ،٢٠٠٠ديـسمرب   / كانون األول  ٢٣ املؤرخ   ٥٥/٢٣٨ و

_______________ 

)١(  A/60/6 (Sect. 13)و   Add.1.  
)٢(  A/60/7/Add.16و   Corr.1.  
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 واجلـزء ، ٢٠٠٢يونيـه  / حزيـران ٢٧ املـؤرخ    ٥٦/٢٨٦  و ،٢٠٠١ديـسمرب   / كانون األول  ٢٤
 ٥٩/٢٩٥، والقــرار ٢٠٠٢ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٥٧/٢٩٢الثــاين مــن قرارهــا 

  ،٢٠٠٤أبريل / نيسان٨ املؤرخ ٥٨/٥٦٦، ومقررها ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٢املؤرخ 
 عن تنفيـذ اخلطـة الرئيـسية     لألمني العام يف التقرير املرحلي السنوي الثالث وقد نظرت  

  ،)٤(ذي الصلة للجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيةا، ويف تقرير )٣(لألصول الرأمسالية
 ومكتـب خـدمات الرقابـة    )٥( جملـس مراجعـي احلـسابات   يرير يف تق  وقد نظرت أيضا   

  ،)٦(٢٠٠٥يوليه / إىل متوز٢٠٠٤أغسطس /ن آبالداخلية للفترة م
قبــل البنــاء   ومــا وضــع التــصاميميتحلاجــة امللحــة ملواصــلة تنفيــذ مــرحل  باتقــر - ١ 

  ؛)اخلطة الرئيسية لألصول الرأمسالية(للمخطط العام لتجديد مباين املقر 
يتــصل بــذلك مــن   ومــاميم،ا لألمــني العــام مبواصــلة أعمــال وضــع التــصتــأذن - ٢ 

 تنفيـذ هـذه األنـشطة        معـه  قبـل البنـاء إىل احلـد الـذي ميكـن            ما لمشروع وإدارة خدمات  إدارة ل 
ــة    ــتتخذه اجلمعيـ ــالقرار الـــذي سـ ــة دون املـــساس بـ ــا  العامـ ــة بـــشأن اختيارهـ ــة الحقـ يف مرحلـ

  ؛)اخلطة الرئيسية لألصول الرأمسالية(الستراتيجية تنفيذ املخطط العام لتجديد مباين املقر 
 دوالر مـــن املبلـــغ املـــأذون حاليـــا بالـــدخول يف ٨ ١٩٨ ٠٠٠حتويـــل تقـــرر  - ٣ 

ــصبة مقــررة يف عــام     ــه إىل اعتمــاد يقــسم إىل أن ــة تكــاليف   ٢٠٠٦التزامــات ب  مــن أجــل تغطي
قبـل    مـا  ةيرتبط بـذلك مـن  إدارة للمـشروع وإدارة ملرحلـ             وما استمرار أعمال وضع التصاميم   

دىن للمبلـغ الـالزم لتنفيـذ املخطـط         البناء، مبا يف ذلك احتياجـات احليـز البـديل، وذلـك كحـد أ              
خالل األشـهر األربعـة األوىل مـن        ) اخلطة الرئيسية لألصول الرأمسالية   (العام لتجديد مباين املقر     

 بــصرف النظـر عــن اسـتراتيجية املخطــط العــام لتجديـد مبــاين املقـر الــيت ســتؤيدها     ٢٠٠٦عـام  
  اجلمعية العامة يف مرحلة الحقة؛

املخطــط العــام  علــى ســبيل األولويــة، إىل تنــاول مــسألة العــودة ،  أيــضاتقــرر  - ٤ 
دورهتــا الــستني اجلــزء األول مــن  يف )اخلطــة الرئيــسية لألصــول الرأمساليــة( لتجديــد مبــاين املقــر

  ؛٢٠٠٦مارس / يف آذاراملستأنفة

_______________ 

)٣(  A/60/550و    Corr.1و2   و   Add.1.  
)٤(  A/60/7/Add.12.  
  .)A/60/5/(Vol.V) (٥الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، امللحق رقم   )٥(
)٦(  A/60/288.  
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  ثالثا
   ات اإلداريــة للصندوق املشتــرك للمعاشــات التقاعديــةـاملصروف

  ملوظفي األمم املتحدة
 يف تقرير اللجنـة الدائمـة جمللـس الـصندوق املـشترك للمعاشـات التقاعديـة                 قد نظرت و 

ــة         ــشترك للمعاشــات التقاعدي ــصندوق امل ــة لل ــصروفات اإلداري ــم املتحــدة عــن امل ــوظفي األم مل
، ويف تقرير األمني العام عن اآلثار اإلدارية واملاليـة املترتبـة علـى تقريـر                )٧(ملوظفي األمم املتحدة  

  ،)٩( الصلة للجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيةوي ذين ويف التقرير،)٨(ائمةاللجنة الد
مــع التوصــيات الــواردة يف تقريــري اللجنــة االستــشارية لــشؤون اإلدارة تتفــق  - ١ 

ــة ملــوظفي األمــم       ــة للــصندوق املــشترك للمعاشــات التقاعدي ــة عــن املــصروفات اإلداري وامليزاني
داريــة واملاليــة املترتبــة علــى تقريــر اللجنــة الدائمــة جمللــس الــصندوق  وعــن اآلثــار اإل)١٠(املتحــدة

  ؛)١١(املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة
على مصروفات ، حتمل مباشرة على الـصندوق، يبلـغ صـايف جمموعهـا              توافق   - ٢ 
ــسنتني    دوالر٩١ ٧٢٢ ٧٠٠ ــرة ال ــنقح صــافيه    ٢٠٠٧-٢٠٠٦لفت ــديري م ــغ تق ــى مبل ، وعل
   إلدارة الصندوق؛٢٠٠٥-٢٠٠٤لفترة السنتني   دوالر٨٩ ٥٦٣ ١٠٠

 دوالر زيـادة علـى      ١ ٠٧٩ ٠٠٠ على رصـد مبلـغ إضـايف قـدره           توافق أيضا  - ٣ 
 مـن   ،، تقرير السياسات والتوجيه والتنـسيق عمومـا       ١مستوى املوارد املخصصة يف إطار الباب       

ألمــم املتحــدة يف  ل كنــصيب )١٢(٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانيــة الربناجميــة املقترحــة لفتــرة الــسنتني     
  تكاليف املصروفات اإلدارية لألمانة املركزية للصندوق؛

 جمللـــس الـــصندوق املــــشترك للمعاشـــات التقاعديـــة ملـــوظفي األمــــم      تـــأذن  - ٤ 
  مببلـغ ٢٠٠٧ -٢٠٠٦بتكملة التربعات املقدمة إىل صـندوق الطـوارئ لفتـرة الـسنتني              املتحدة

   دوالر؛٢٠٠ ٠٠٠يتجاوز  ال

_______________ 

)٧(  A/60/183.  
)٨(  A/C.5/60/18.  
)٩(  A/60/7/Add.7و   Add.22و   Corr.1.  
)١٠(  A/60/7/Add.7.  
)١١(  A/60/7/Add.22و   Corr.1.  

    )١٢( )A/60/6 (Sect.1.  
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   اـرابع
  عهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالحملاإلعانة املطلوبة 

  ،٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٣ املؤرخ ٥٩/٢٧٦ إىل قرارها إذ تشري 
ــا    - ١  ــذكرة حتــيط علم ــب   مب ــام عــن طل ــم املتحــدة    األمــني الع ــد األم ــة ملعه إعان
عهـد للفتـرة     برنـامج عمـل امل     توصيات جملس أمناء املعهد بـشأن     بناء على   نزع السالح    لبحوث
  ؛)١٤( ذي الصلةللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيةاتقرير ب و،)١٣(٢٠٠٧-٢٠٠٦

ــد  - ٢  ــة   تؤي ــرح عــرض طلــب إعان ــستعرضه   ل مقت ــة لت ــة العام لمعهــد علــى اجلمعي
وتوافق عليه مرة كل سنتني يف سياق نظرها يف امليزانية الربناجميـة املقترحـة لفتـرة الـسنتني ذات                   

  الصلة؛
ــق  - ٣  ــسنتني     تواف ــرة ال ــد لفت ــة إىل املعه ــدمي إعان ــى طلــب تق  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ عل
من امليزانية العادية لألمم املتحدة، على أساس أنه لن يلزم رصـد أي               دوالر ٤٦٨ ١٠٠قدرها  

، نـزع الـسالح، مـن امليزانيـة الربناجميـة املقترحـة لفتـرة الـسنتني                ٤اعتماد إضايف يف إطار الباب      
  ؛)١٥(٢٠٠٧-٢٠٠٦

   خامسا
التقديرات املنقحة النامجة عن القرارات واملقررات اليت اختذها اجمللس االقتصادي 

  ٢٠٠٥واالجتماعي يف دورته التنظيمية املستأنفة ودورته املوضوعية األوىل لعام 
 وتؤيـد مالحظـات وتوصـيات اللجنـة االستـشارية           ،)١٦( بتقرير األمني العام   حتيط علما  

  ؛)١٧(دة يف تقريرهالشؤون اإلدارة وامليزانية الوار
  

_______________ 

)١٣(  A/C.5/60/3.  
)١٤(  A/60/7/Add.8.  

    )١٥( )A/60/6 (Sect.4.  
)١٦(  A/60/396.  
)١٧(  A/60/7/Add.5.  
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   سادسا
 السياسية بادراتاملالتقديرات املتعلقة بالبعثات السياسية اخلاصة واملساعي احلميدة و

  أو جملس األمن/ اليت أذنت هبا اجلمعية العامة واألخرى
ــة  )١٨( بتقريــر األمــني العــام يط علمــاحتــ  - ١  ، وتؤيــد مالحظــات وتوصــيات اللجن

  ؛)١٩(الواردة يف تقريرهايزانية لشؤون اإلدارة واملاالستشارية 
للبعثـات الـست والعـشرين        مليـون دوالر   ١٠٠ على حتميل مبلغ قـدره       توافق - ٢ 

 على االعتماد املرصود للبعثات السياسية اخلاصـة املطلـوب يف   )١٨(اليت تناوهلا تقرير األمني العام 
-٢٠٠٦لفتــرة الــسنتني ، مــن امليزانيــة الربناجميــة املقترحــة  ، الــشؤون الــسياسية٣إطــار البــاب 

  ؛ )٢٠(٢٠٠٧
 أن تستأنف يف اجلزء األول من دورهتا الستني املستأنفة نظرهـا يف تقريـر          تقرر - ٣ 

األمني العام عن التقديرات املتعلقـة بالبعثـات الـسياسية اخلاصـة واملـساعي احلميـدة واملبـادرات                  
  أو جملس األمن؛/السياسية األخرى اليت أذنت هبا اجلمعية العامة و

سـيتبقى مـن      دوالر ٢٥٥ ٩٤٩ ٣٠٠ أن رصيدا غـري خمـصص قـدره          تالحظ - ٤ 
ــالغ    دوالر املرصــود للبعثــات الــسياسية اخلاصــة يف إطــار  ٣٥٥ ٩٤٩ ٣٠٠أصــل االعتمــاد الب

  ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦، الشؤون السياسية، من امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني ٣الباب 
   سابعا

  ب يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف أديس أباباتشييد مرافق إضافية للمكات
، وتؤيـد التوصـيات ذات الـصلة للجنـة االستـشارية          )٢١( بتقرير األمني العـام    حتيط علما   

  ؛)٢٢(لشؤون اإلدارة وامليزانية الواردة يف تقريرها
   ثامنا

، وحمال بيع اهلدايا يف مكتب وحمال بيع الكتبإمكانية تشغيل جوالت برفقة مرشدين، 
  يترتب عليها من تكاليف  ومااألمم املتحدة يف نريويب،

  ،٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٣ املؤرخ ٥٨/٢٦٣ إىل قرارها إذ تشري 

_______________ 

)١٨(  A/60/585.  
)١٩(  A/60/7/Add.24.  

    )٢٠( )A/60/6 (Sect.3.  
)٢١(  A/60/532.  
)٢٢(  A/60/7/Add.21.  
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ؤون ـــللجنــة االستــشارية لــشاتقريــر ي ـــــف، و)٢٣( يف تقريــر األمــني العــامد نظــرتــــوق 
  ،)٢٤(ذي الصلة اإلدارة وامليزانية

لتـسيري   عمليـة  ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين ١ إىل األمني العام أن ينظم ابتداء من         تطلب 
 وتطلــب إليــه كــذلك يف هــذا  ،جــوالت برفقــة مرشــدين يف مكتــب األمــم املتحــدة يف نــريويب  

الـصدد أن يبلـغ عـن اإليــرادات والنفقـات الفعليـة لعمليـة اجلــوالت برفقـة مرشـدين يف مكتــب         
 يف إطـار بـاب      ٢٠٠٧-٢٠٠٦ تقـارير أداء امليزانيـة لفتـرة الـسنتني           األمم املتحدة يف نـريويب يف     

  ؛)٢٥(، اخلدمات املقدمة للجمهور٣اإليرادات 
   تاسعا

  اجلهود اليت تبذهلا اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ 
  يف جمال ترشيد الرصد والتقييم

االجتماعيــة آلســيا واحملــيط   بــاجلهود الــيت تبــذهلا اللجنــة االقتــصادية و ترحــب  - ١ 
ــة       ــة العام ــرار اجلمعي ــا لق ــيم وفق ــؤرخ ٥٨/٢٦٩اهلــادئ يف جمــال ترشــيد الرصــد والتقي  ٢٣ امل

ــسمرب /كــانون األول ــشطة الت  و، ٢٠٠٣دي ــام بأن ــة   الســيما يف القي ــصورة منهجي ــذايت ب ــيم ال قي
   ؛وشاملة

 هــذا  اللجنــة ، يف هــذا الــصدد، أن تقــدم تقريــرا عــن أنــشطتها يف إىل تطلــب  - ٢ 
  ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨اجملال يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 
   عاشرا

  للجنة االقتصادية ألوروبابإصالح ابرنامج العمل املتعلق 
للجنــة االقتــصادية ألوروبــا الــذي اعتمدتــه  اصــالح إ بربنــامج العمــل املتعلــق ب ترحــب 

، وتقــرر أنــه ينبغــي للجنــة أن )٢٦(٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول٢مقررهــا املــؤرخ اللجنــة يف 
ــة يف مقرر   ــدابري املعتمــدة املبين ــا هــا،تنفــذ الت ــةلتلــك وحتقيق ــام أن  ، الغاي  تطلــب إىل األمــني الع
، التنمية االقتصادية يف أوروبا، من امليزانية الربناجميـة         ١٩خيصص املوارد الالزمة يف إطار الباب       

  ؛)٢٧(٢٠٠٧-٢٠٠٦لفترة السنتني املقترحة 

_______________ 

)٢٣(  A/59/793.  
 A/60/7(والتـصويب    ٧الوثائـــق الرمسيـــة للجمعيــة العامــة، الـــدورة الـستــــون، امللحـــق رقــم                 )٢٤(
  .٧٣ -  وثامنا ٧٢ - ، الفقرتـــــان ثامنا )Corr.1و

    )٢٥( A/60/6 (Income sect. 3).  
    )٢٦( E/ECE/1434/Rev.1.  
    )٢٧( )A/60/6 (Sect.19.  
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   حادي عشر
  اآلثار اإلداريـة واملالية املترتبة على القرارات والتوصيات الواردة يف تقرير 

  ٢٠٠٥جلنة اخلدمة املدنية الدولية لعام 
للجنـة االستـشارية لـشؤون اإلدارة    اتقريـر  يف  و،)٢٨( يف تقرير األمني العـام    وقد نظرت  
  ،)٢٩(ذي الصلة وامليزانية
ــة مــن مرتبــات املــوظفني  ديــد لالقتطاعــااجلدول اجلــ اعتمــاد تقــرر  - ١  ت اإللزامي
 كـانون   ١يبـدأ نفـاذه يف      الـذي    و ،)٣٠( أوصت به جلنة اخلدمـة املدنيـة الدوليـة يف تقريرهـا            الذي
  ؛٢٠٠٦يناير /الثاين

 يف  )٢٨(واردة يف تقريـر األمـني العـام         الـ خرى  األسائل  امل العودة إىل    أيضاتقرر    ‐ ٢  
  ؛دورهتا الستني املستأنفةاجلزء األول من 

    عشرثاين
  السالمة املالية ملعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث

 ٢٠٠٤ديـسمرب  /ون األولـــــــ  كان ٢٢ؤرخ  ـــ امل ٥٩/٢٥٢ا  ـــى قراريه ـــــ إل رــــإذ تشي  
  ،٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٣ العاشر، املؤرخ اجلزء، ٥٩/٢٧٦ و

ستـشارية لـشؤون اإلدارة   للجنـة اال ا، ويف تقريـر  )٣١( يف تقرير األمني العـام    وقد نظرت  
  ،)٣٢( الصلةذي ةوامليزاني

ـــ بتقريحتــيط علمــا  - ١   ـــن العــــر األميــ ـــللجنار ــــــ وبتقري،)٣١(امـــ ة االستــشارية ــ
  ؛)٣٢( ذي الصلةلشؤون اإلدارة وامليزانية

 دوالر، ٢٤٢ ٤٠٠مببلـغ  األمم املتحدة للتدريب والبحـث   تزويد معهد    تقرر - ٢  
اإلجيــار والــصيانة والتكــاليف اإلداريــة األخــرى املرتبطــة بــإجراء برنــامج الــذي يعــادل تكــاليف 

  ؛٢٠٠٧ -٢٠٠٦التدريب األساسي لفترة السنتني 

_______________ 

)٢٨(  A/60/421و   Corr.1.  
)٢٩(  A/60/7/Add.3.  
 A/60/30( والتـــصويب ٣٠الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الـــستون، امللحـــق رقـــم     )٣٠(
  . السادس، املرفق)Corr.1و
)٣١(  A/60/360.  
)٣٢(  A/60/7/Add.4.  
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 أنه من أجل كفالة استقرار متويـل الـصندوق العـام واسـتمرارية تـسديد                تكرر - ٣  
ــة  لديــن األمــم املتحــدة، ينبغــي   ــة لتكــاليف دعــ ١٣لمعهــد أن خيــصم بــصورة منهجي م  يف املائ

  الربامج من املنح املرصودة ألغراض خاصة كلما أمكن ذلك؛
   ثالث عشر

ي ـم اخلارجية، مبا يشمل التقيـراض شامل للترتيبات اإلداريــات؛ استعــب األخالقيـمكت
  ة االستشارية املستقلة للمراجعةـة؛ واللجنــة والرقابــام املراجعــل لنظـاملستق

للجنـة االستـشارية لـشؤون اإلدارة    اتقريـر   يفو ،)٣٣( يف تقرير األمني العـام    وقد نظرت  
  ،)٣٤(ذي الصلة وامليزانية
ــا   - ١   ــام حتــيط علم ــر األمــني الع ــشؤون   ب و،)٣٣( بتقري ــشارية ل ــة االست ــر اللجن تقري

  ؛)٣٤( ذي الصلةاإلدارة وامليزانية
  ؛٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٣ املؤرخ ٦٠/٢٤٦ ها إىل قرارتشري - ٢  
ــشاء مكتــب لألخالقيــات       أن املــتالحــظ - ٣   ــدة ســتغطي تكــاليف إن وارد املعتم

 ٦٠/١اجلمعيـة العامـة      مـن قـرار   ) ب( ١٦٤الفقرة  عمـال بـ    املطلوبـة وإجراء الدراسة التقييميـة     
  ؛٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦املؤرخ 

ستقلة للمراجعـة ملـساعدة اجلمعيـة العامـة يف          املستشارية  االلجنة  ال إنشاء   تقرر - ٤  
ــصاصاهتا    االضــطالع مبــسؤوليا  ــرح اخت ــام أن يقت ــة، وتطلــب إىل األمــني الع ــة بالرقاب  ،هتا املتعلق

اجلزء الثـاين   اجلمعية يف   يقدم تقريرا إىل    و ،نتائج االستعراض اجلاري للرقابة   مع   هاويكفل اتساق 
   الستني املستأنفة عن االحتياجات من املوارد ذات الصلة؛من دورهتا

   رابع عشر
  صندوق الطوارئ

  ؛زال يف صندوق الطـوارئ ما  دوالر٤ ٩٦٦ ٠٠٠رصيدا قدره  أن تالحــظ 

_______________ 

)٣٣(  A/60/568و  Corr.l2و.  
)٣٤(  A/60/7/Add.23.  
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   خامس عشر
   يف أسعار الصرف ومعدالت التضخمريآثار التغ

 يف  الـتغري ر  اثـ آ يف تقريـر األمـني العـام عـن التقـديرات املنقحـة الناجتـة عـن                   وقد نظرت  
  وامليزانيـة  للجنة االستشارية لشؤون اإلدارة   ا، ويف تقرير    )٣٥(أسعار الصرف ومعدالت التضخم   

  ،)٣٦(ذي الصلة
 ر الـتغري  اثـ  بالتقديرات املنقحة الناشئة عن إعـادة تقـدير التكـاليف نتيجـة آل             حتيط علما  

  يف أسعار الصرف ومعدالت التضخم؛
   سادس عشر

  وحدة التفتيش املشتركة
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ على ميزانيـة إمجاليـة لوحـدة التفتـيش املـشتركة لفتـرة الـسنتني               توافق 
   دوالر؛١٠ ٥١١ ١٠٠قدرها 

   سابع عشر
  جلنة اخلدمة املدنية الدولية

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ على ميزانية إمجالية للجنة اخلدمة املدنية الدولية لفتـرة الـسنتني    توافق 
   دوالر؛١٦ ٢١١ ٣٠٠قدرها 

   ثامن عشر
  امليزانية اإلمجالية املشتركة التمويل إلدارة السالمة واألمن

ــة إلدارة  توافــق  ــة إمجالي ــسنتني   علــى ميزاني ــرة ال  ٢٠٠٧-٢٠٠٦الــسالمة واألمــن لفت
  : دوالر، موزعة على النحو التايل٢٢٥ ٦٨٢ ٤٠٠قدرها 

  ؛ دوالر٢٠١ ٤٢٣ ٩٠٠ : عمليات األمن امليداين  )أ(  
 ٢٤ ٢٥٨ ٥٠٠ : خدمات األمن والسالمة يف مكتب األمم املتحدة يف فيينـا   )ب(  
  .دوالر

  ٦٩اجللسة العامة 
  ٢٠٠٥ ديسمرب/ كانون األول٢٣

  

_______________ 

)٣٥(  A/60/599.  
)٣٦(  A/60/7/Add.32.  


