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  الدورة احلادية والسبعون

  األعمال جدول من ١٣٤و  ١١٧ و ١٣ البنود
ــائج   ــقان لنتـ ــة املتكـــامالن واملنسـ التنفيـــذ واملتابعـ

الـيت تعقـدها    الرئيسية ومؤمترات القمة  املؤمترات

يف امليـــــــدانني االقتصـــــــادي  األمـــــــم املتحـــــــدة

  واالجتماعي وامليادين املتصلة ما

  متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية

  ٢٠١٧-٢٠١٦امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
      

ــقطرا     ــة املفاوضــات ئ ــة احلكومي ــاملي االتفــاق بشــأن الدولي  أجــل مــن الع
  والنظامية واملنظمة اآلمنة اهلجرة

    
  A/71/L.58 القرار مشروع على الربناجمية امليزانية يف املترتبة اآلثار    

  
  اخلامسة اللجنة تقرير    

  (سنغافورة) يل: السيدة ديانا مينيي املقررة
    
، نظرت اللجنة ٢٠١٧ مارس/آذار ٣١و  ١٠، املعقودتني يف ٢٨و  ٢٧يف اجللستني   - ١

يف البيـان املقـدم مـن األمـني      ،العامـة  مـن النظـام الـداخلي للجمعيـة    ١٥٣عمال باملادة  ،اخلامسة
. A/C.5/71/19 (A/71/L.58( القـرار  اآلثار املترتبـة يف امليزانيـة الربناجميـة علـى مشـروع      عنالعام 

، عرض رئيس اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيـة تقريـر تلـك اللجنـة     ٢٧يف اجللسة و
وكــان معروضــا علــى اللجنــة مشــروع املقــرر الــذي قدمــه    ). A/71/827(ذا الصــلة باملوضــوع 

(انظـر   A/C.5/71/L.26) باكسـتان ( الرئيس بناًء على مشاورات غري رمسيـة تـوىل تنسـيقها ممثـل     
  .)٣الفقرة 
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البيانات والتعليقات اليت أُديل ا أثنـاء نظـر اللجنـة اخلامسـة يف هـذه املسـألة، يف        وترد  - ٢
  .)١(احملضرين املوجزين ذوي الصلة باملوضوع

    
  مقرر اللجنة اخلامسة    

إن اللجنة اخلامسة، وقد نظرت يف بيان اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية الـذي قدمـه     - ٣
، تقــرر )٣(ويف تقريــر اللجنــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزانيــة ذي الصــلة   )٢(األمــني العــام

، ســيلزم ختصــيص A/71/L.58إبــالغ اجلمعيــة العامــة بأنــه، يف حــال اعتمادهــا مشــروع القــرار   
دوالر يف إطـار   ٤١٧ ٤٠٠دوالر، مبا يف ذلـك اعتمـاد قـدره     ٩٧٥ ٧٠٠اعتماد إضايف قدره 

دوالر يف  ١٦٠ ٢٠٠، تقرير السياسـات والتوجيـه والتنسـيق عمومـا؛ واعتمـاد قـدره       ١ الباب
ــة العامــة والــس االقتصــادي واالجتمــاعي وإدارة املــؤمترات؛    ٢إطــار البــاب  ، شــؤون اجلمعي

عتمـاد  ، الشؤون االقتصـادية واالجتماعيـة؛ وا  ٩دوالر يف إطار الباب  ٧٩ ٠٠٠واعتماد قدره 
، املراقبة الدولية للمخدرات ومنع اجلرمية واإلرهاب ١٦دوالر يف إطار الباب  ٤٢ ١٠٠قدره 

ــدره    ــاد ق ــة؛ واعتم ــة اجلنائي ــاب   ٩٧ ١٠٠والعدال ــة االقتصــادية  ١٨دوالر يف إطــار الب ، التنمي
، التنميــــة ١٩دوالر يف إطــــار البــــاب  ٧١ ٢٠٠واالجتماعيــــة يف أفريقيــــا؛ واعتمــــاد قــــدره 

دوالر يف إطــار  ٤٨ ٣٠٠ية واالجتماعيــة يف آســيا واحملــيط اهلــادئ؛ واعتمــاد قــدره   االقتصــاد
ــاب  ــة البحــر الكــارييب؛       ٢١الب ــة ومنطق ــا الالتيني ــة يف أمريك ــة االقتصــادية واالجتماعي ، التنمي

، التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة يف غـريب     ٢٢دوالر يف إطار الباب  ٥٢ ٠٠٠واعتماد قدره 
، اإلعالم، مـن امليزانيـة الربناجميـة لفتـرة     ٢٨دوالر يف إطار الباب  ٨ ٤٠٠ره آسيا؛ واعتماد قد

  ، على أن ميثل ذلك خصما من صندوق الطوارئ.٢٠١٧-٢٠١٦السنتني 
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